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

Ramon Grau li imposa a Alfons Udina el pin d’or de l’AMIC com 
a reconeixement a la feina feta com a president

Aquesta setmana l’hem començat amb una molt mala notícia, 
el company i amic Alfons Udina ens ha deixat després d’uns 
mesos lluitant contra una malaltia irreversible. L’Alfons va ser el 
president que em va precedir substituint en Josep Ritort. 

Durant els anys que l’hem conegut i l’hem compartit tots ple-
gats, l’Alfons va honorar l’associació amb la seva feina i sobre-
tot amb la seva empremta personal. Afable i ferm en les seves 
conviccions, va afrontar el gran creixement de l’AMIC en una 
etapa difícil, en plena crisi econòmica que tant va afectar-nos 
a tots i que l’Alfons va patir com ningú, quan la seva empresa 
va notar els estralls que el van obligar a tancar-la i amb ella La 
Fura, un referent per a tots i una de les capçaleres històriques i 
que han prestigiat l’AMIC.
 
L’Alfons i l’equip de col·laboradors de tants anys van trobar la 
manera perquè es mantingués el mitjà. L’Alfons ho va patir i 
molt, eren molts anys, però el seu paper a l’AMIC en aquest 
temps de dificultats no es va veure afectat, tot el contrari. Un 
altre hagués llençat la tovallola, de motius no n’hi faltaven, però 
ell mai va fallar al seu compromís amb l’AMIC i els problemes 
que tenia els portava amb total discreció, fins al final quan so-
bretot la salut i la força ja no l’acompanyaven.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Això és una mostra més de la seva manera de ser, discreta, 
honesta, generosa i compromesa fins al final. Després de relle-
var-lo al capdavant de l’AMIC, tot i que sempre el convidàvem 
als actes i li insistíem que vingués, com a bon tossut que era, 
va preferir allunyar-se i enretirar-se a la vida més tranquil·la 
que mereixia. Malauradament li ha durat ben poc. Això sí, no 
deixava de venir als dinars que anomenem “institucionals” i que 
l’AMIC ha mantingut tots aquests anys; una trobada cada tres 
mesos dels quatre presidents que ha tingut l’Associació, per tal 
d’intercanviar opinions sobre la feina que fem, sempre en un 
entorn d’amistat i d’aportacions positives.
 
Aquest és un dels grans llegats que ens ha deixat l’Alfons, gens 
habitual que això passi als col·lectius professionals. El darrer 
dinar, al mes de juliol, va ser molt trist. L’Alfons ens va anun-
ciar que li havien detectat una malaltia cerebral, que l’havien 
d’operar de pressa i que no tenia bon pronòstic. Vam quedar 
que ens tornaríem a veure ben aviat, però ja no hi hem estat a 
temps. 

Amic Alfons, seguirem fent aquestes trobades on tu hi tindràs 
sempre un lloc especial, estaràs en el nostre record i en el de 
l’associació que tant estimaves, per la que tant vas donar i que 

tant vas ajudar a créixer i a ser la gran realitat que és avui. Al-
fons, et seguirem esperant amb la caixeta de catànies i escollint 
un bon vi o un cava que, com a bon expert, com sempre, et 
tocava fer. Seguirem preguntant-te amb conya per les bèsties, 
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya que tam-
bé presidies. Recordarem la teva bonhomia, amistat i, sobretot, 
la fermesa amb què sempre ens vas defensar com a col·lectiu. 
Adéu amic, que tinguis un bon viatge.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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Els mitjans temen pels seus ingressos 
davant la “absència” de publicitat 
institucional de l’Estat
Per PRComunicación

La situació de Govern en funcions que viu Espanya des de fi-
nals de 2015 està provocant la paralització de molts projectes, 
mesures i pressupostos que només un Executiu amb plenes 
facultats pot aprovar i tirar endavant. Dins d’aquest caos ins-
titucional que viu l’Estat i a l’espera d’unes possibles terceres 

eleccions la por ha començat a instal·lar-se als mitjans de co-
municació i en les agències que podrien patir en pròpia pell les 
conseqüències d’aquesta manca de Govern central.

El motiu és que l’Executiu en funcions, presidit per Mariano Ra-
joy, no pot aprovar el Pla de Publicitat i Comunicació Institu-
cional de 2016, el que suposa que molts mitjans han deixat de 
rebre una bona part dels seus ingressos per publicitat. De se-
guir així, el sector podria veure’s sumit en un retrocés d’aquesta 
partida després d’haver recuperat la senda positiva en els últims 
trimestres, segons apunten indicadors com Infoadex o I2P que 
van recollir creixements de la inversió publicitària en mitjans 
convencionals del 4,7% i del 3,8% fins al juny, respectivament. 

I és que molts mitjans -de àmbit nacional i especialment els de 
caràcter local o autonòmic- subsisteixen en part gràcies a les 
campanyes que llança cada any el Govern espanyol. Per exem-
ple, només en 2015 l’Executiu va invertir en els mitjans més de 
37,7 milions d’euros en un total de 54 campanyes de diferent 
àmbit. Aquí englobem anuncis molt reconeixibles per a l’oient, 
l’espectador o el lector com els de la DGT, els de l’Agència Tri-
butària o les campanyes de conscienciació que es desenvolu-
pen en favor d’una vida saludable.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En 2016 el Govern en funcions no ha pogut aprovar aquest Pla 
de Publicitat i Comunicació Institucional, per la qual cosa molts 
mitjans i agències de tots dos sectors ja han començat a llançar 
missatges d’alerta. De fet, així ho vam poder sentir fa uns dies 
en Herrera a la COPE quan tant el locutor andalús com els seus 
col·laboradors van explicar als oients les conseqüències nega-
tives d’aquesta paralització per als mitjans.

Inversions del 2015: 169 milions
Per exemple, el Pla de Publicitat i Comunicació Institucional del 
2015, va suposar una inversió de 48,9 milions d’euros en un 
total de 75 campanyes, fet que va suposar un augment del 19% 
respecte al de 2014. L’Executiu espanyol va explicar en el seu 
moment que si es té en compte també la inversió en publicitat 
comercial, la suma arriba als 169.400.000 d’euros.

Els diaris de Madrid es desplomen el 
mes de juliol

Les dades oficials no paren de certificar enfonsaments succes-
sius de la premsa estatal. L’últim registre disponible a l’espera 
de les dades oficials certificades indica que al juliol les coses no 

han millorat. La mitjana de caiguda de tots els diaris s’ha situat 
en el 7,6% tot i que totes les grans capçaleres estan per sobre 
dels dos dígits. La dada més destacada és que cap diari es-
panyol supera ja la mitjana de difusió dels 200.000 exemplars.

L’últim a caure ha estat El País. El diari de Prisa ha tancat el 
mes de juliol amb un difusió de 190.464 exemplars, cosa que 
representa una caiguda del 12,7% en relació amb els 218.000 
exemplars de tirada de juliol de l’any passat. El preocupant és 
que aquesta dada no és conjuntural ja que durant els primers 
set mesos de l’any la caiguda del diari de Prisa ha estat del 
10%. El retrocés de la capçalera sembla no tenir fi des que fa 
només deu anys tenia una difusió de 400.000 exemplars.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Mundo va registrar una difusió al juliol de 108.900 exem-
plars, un 12% menys que el mateix mes de l’any passat en què 
va arribar als 124.400 números. En l’acumulat de l’any el diari 
d’Unidad Editorial està tenint problemes ja que el seu descens 
és del 14,5%. El seu més proper perseguidor, el diari  ABC, 
arriba als 88.593 exemplars i una caiguda del 16% en relació 
a l’any anterior quan la seva difusió era de 106.294. En el total 
dels set primers mesos d’any el retrocés ha estat del 16%.

L’últim dels quatre diaris editats a Madrid, La Razón, és el que 
millor manté el tipus. La capçalera dirigida per Paco Marhuenda 
va registrar una difusió de 64.300 exemplars, un 1,3% menys 
que fa un any i un retrocés acumulat de l’1,2%.

Els diaris estatals catalans també cauen 
Si mirem cap a Catalunya veiem que la difusió de La Vanguardia 
va arribar als 105.000 exemplars, un 2,5% menys en compara-
ció amb el mateix mes de l’any anterior, un 9,2% en l’acumulat 
anual. El Periódico va arribar als 77.000 exemplars, un 8,6% 
menys i un 6,1% de retrocés en l’acumulat anual.

A la resta de l’Estat veiem que El Correo va arribar als 68.000 
exemplars de difusió, un 5,5% menys que el juliol de l’any pas-

sat. En l’acumulat anual, el diari de Vocento, amb seu a Bil-
bao, va tenir una caiguda del 7,7%. Tanca el grup dels diaris 
amb més difusió La Voz de Galícia, amb 67.000 exemplars, un 
1,5% menys; en total un 3,2% menys en l’acumulat mensual. 
(de Prnoticias)

La Voz de Galícia va guanyar un milió 
d’euros l’any 2015

La companyia editora de La Voz de Galícia va tenir un benefici 
d’un milió d’euros en 2015, xifra que suposa millorar un 15% 
l’obtinguda l’any anterior, quan va guanyar 862.861 euros. El 
bon resultat financer registrat per l’empresa editora del diari 
gallec és destacat. Més encara si s’atén a la seva xifra de ne-
goci, que va ser de 50.729.920 euros, un milió per sota de la 
ingressada en 2014. La baixada en els ingressos es va produir 
principalment en l’apartat de vendes, que van aportar 28,1 mi-
lions d’euros, mentre que de la prestació de serveis van ingres-
sar 22.600.000. També va obtenir un milió d’euros procedents 
d’ingressos financers. Al tancament de 2015, la companyia do-
nava feina a una plantilla de 316 persones.

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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El deute amb entitats bancàries es va reduir considerablement 
respecte a l’any anterior. Concretament, el seu endeutament 
s’ha ajustat fins als 1.593.000 d’euros quan al desembre de 
2014 era de 7.315.000, segons l’informe de comptes que va 
presentar la companyia al Registre Mercantil. La Voz de Ga-
lícia, és el quart diari més llegit a Espanya, amb 579.000 lec-
tors. La primera posició l’ocupa El País amb una audiència de 
1.299.000 lectors, seguit d’El Mundo (815.000) i La Vanguardia 
(651.000). (d’AEC)

300 centres mèdics privats rebran 
9.000 revistes en català

L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), 
amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, impulsa per segon any consecutiu 
el projecte “T’agradarà llegir en català”, que té com a objec-
tiu fomentar la lectura de revistes en llengua catalana. En el 
marc d’aquest projecte es faran arribar 9.000 revistes d’edició 
recent a 300 centres mèdics de l’àmbit privat de 50 poblacions 
de tot Catalunya, perquè les posin a disposició dels usuaris a 
les sales d’espera. La iniciativa pretén promoure el consum de 

l’àmplia oferta, tant en qualitat com en diversitat, de revistes en 
llengua catalana i que tinguin presència habitual en les sales 
d’espera de professionals liberals. (de Gencat)

Editorial Prensa Alicantina adquireix 
la llicència de TDT d’Alcoi 2016.08.08

La Generalitat Valenciana ha adjudicat la concessió administra-
tiva per a l’explotació de programes del servei públic de la Tele-
visió Digital Terrestre (TDT) de la demarcació d’Alcoi a Editorial 
Prensa Alicantina. El lot d’Alcoi, a més de l’Editorial Prensa Ali-
cantina, ha estat adjudicat a Canal 37 Televisió Marina Alta i al 
Consorci de Televisió Comarcal.

També Editorial Intercomarcals ha estat adjudicatària de la TDT 
amb cobertura local d’Alzira, demarcació en la qual també ha 
entrat Ribera Televisió. Editorial Prensa Alacant pertany al grup 
editorial Prensa Ibérica i edita el rotatiu Información i informa-
ción.es. Els licitadors dels lots adjudicats han acreditat, davant 
l’òrgan competent per a la seva tramitació, la documentació 
preceptiva prevista en el plec de clàusules administratives par-
ticulars, de conformitat amb la decisió elevada per la Mesa de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Contractació. Les empreses reuneixen els requisits establerts 
en la Llei General de la Comunicació Audiovisual per ser titulars 
d’una llicència de comunicació audiovisual. (d’Infoperiodistas)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Quatre casos d’èxit en la monetització 
de mitjans
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia
  

 

En la recerca incansable d’ingressos, els mitjans proven dife-
rents mètodes que els permetin mantenir a flotació seus ne-
gocis. La publicitat, el mur de pagament o l’explotació del seu 
propi arxiu fotogràfic estan donant resultats positius a diversos 
mitjans. Els donem un cop d’ull:

“Libération” i el seu nou paywall
Des de juliol, el diari francès permet als seus lectors realitzar 
set visites al seu web cada 10 dies (14 des del mòbil) abans 
d’haver de subscriure per accedir al contingut. En lloc de comp-
tabilitzar l’accés a articles, es permeten visites completes per 
premiar la fidelitat. D’aquesta manera, han aconseguit situar el 
temps de permanència en el site en una mitjana de 11 minuts i 
50 segons per als abonats i 3 minuts i 11 segons per a la resta 
de lectors. Encara que en el diari es conformaven amb que dels 
264.000 lectors fidels que registren al mes, el 0,1% es convertís 
en subscriptor (uns 260 usuaris), finalment s’han superat les 
seves expectavives amb prop de 300 nous subscriptors al mes 
en l’últim trimestre. Dels 10.000 abonats només en digital, el 
10% són subscriptors del mur de pagament.

Paris Match i el seu arxiu fotogràfic
La revista setmanal francesa és una de les poques publicacions 
que encara envia un fotògraf a cobrir cada història que publi-
ca. Després de 70 anys, el seu catàleg compta amb 15 milions 
d’imatges que Lagardère va digitalitzar i explota des de fa tres 
anys com a font addicional d’ingressos. Encara que Paris Match 
no dóna a conèixer les seves xifres de beneficis, el seu edi-
tor, Edouard Minc, va assegurar al World Editors Forum que 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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aquesta activitat està experimentant un creixement molt fort i 
és molt rendible per a la publicació. La revista revèn fotografies 
a mitjans estrangers, organitza exposicions en diferents localit-
zacions i ha començat a subhastar imatges icòniques d’artistes 
com David Bowie o Ray Charles; el preu total ha superat els 
327.000 euros.

Forbes i la publicitat nativa
BrandVoice, el programa de publicitat nativa de Forbes, està en 
auge. El seu responsable, Lewis Dvorkin, ha assegurat al seu 
bloc que en aquests moments el 35% dels ingressos digitals de 
Forbes procedeixen de la publicitat nativa. De fet, el 75% del 
total dels seus ingressos són digitals. En BrandVoice han volgut 
garantir als venedors que el seu contingut arriba a les persones 
adequades i per això van llançar fa uns mesos Brand Voice 
Premium. Els socis, que paguen un mínim de 600.000 dòlars al 
semestre, tenen accés a persones influents com a periodistes i 
blocaires que escriuen sobre temes específics. La següent fase 
es dirà BrandVoice 360, que permetrà combinar la impressió, el 
vídeo i altres elements digitals.

The Washington Post: publicitat més rendible que subscripcions
Encara que des de l’arribada de Bezos hi ha cert secretisme 

sobre la situació financera de la companyia, s’ha filtrat una 
nota interna del seu director d’ingressos en què assegura que 
són una empresa “en creixement” que gaudeix d’un quadre 
d’ingressos “notable”. En l’escrit s’apunta a un trànsit de més 
de 82 milions de persones al juliol i un creixement de les subs-
cripcions digitals del 145%. Però des de Digiday adverteixen 
que és difícil traduir pàgines vistes en ingressos publicitaris. 
A més assenyala que algunes fonts estimen que les subscrip-
cions combinades representen només el 30% dels seus ingres-
sos (en el Times són més del 50%), de manera que on està fent 
diners veritablement és en la publicitat. Fins agost han experi-
mentat un creixement en les vendes d’anuncis digitals del 48% 
interanual. El major augment va ser el de la publicitat nativa 
(275%), seguida de la programàtica (92%) i de vídeo (82%). El 
seu grup d’esdeveniments també va duplicar els seus ingres-
sos. D’aquesta manera, segons el mateix Post, amb una sòlida 
xifra d’ingressos totals de nou xifres per publicitat digital i uns 
resultats en la impressió millors dels esperats, han aconseguit 
canviar dràsticament l’evolució dels seus ingressos en només 
dos anys.
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Un informe de Red.es xifra el sector 
de continguts digitals en 8.000 milions

L’informe anual La Societat en Xarxa 2016 estima que el 2015 
el sector dels continguts digitals va ascendir a Espanya a 8.060 
milions d’euros, amb un creixement del 13,4% respecte a l’any 
anterior. Aquest informe és elaborat per l’Observatori Nacional 
de Tecnologies i de la Societat de la Informació (ONTSI), que 
depèn de l’entitat pública Red.es.

Dins el sector dels continguts digitals, segons l’informe, el repar-
timent per segments de negoci va ser: activitats de programació 
i emissió de ràdio i televisió (3.434 milions); activitats cinemato-
gràfiques, de vídeo i de programes de televisió (2.450 milions); 
publicitat online (1.066 milions); publicació de llibres, diaris i al-
tres activitats de publicació (516 milions); videojocs (411 milions); 
activitats d’enregistrament de so i edició musical (121 milions); 
altres serveis d’informació (56 milions). 
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a aquest darrer 
informe de Red.es CLICANT AQUÍ (d’Ontsired)

Els espanyols prefereixen els llocs i 
aplicacions dels diaris per accedir a 
les notícies online
Segons una enquesta online de l’Eurobaròmetre sobre els hà-
bits de consum de continguts digitals a Europa, el 50% dels 
enquestats a Espanya preferia consultar les notícies en línia 
en els llocs i aplicacions dels diaris i les revistes. L’enquesta 
va ser realitzada el març passat, però s’ha fet pública aquesta 
setmana. A continuació els llocs preferits per informar-línia es 
van citar les xarxes socials (19%) i els motors de cerca (19%).
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Pel que fa al comportament davant les diferents plataformes 
d’accés indirecte (és a dir, xarxes socials, agregadors o motors 
de cerca) el 50% manifesta que es mou per les principals no-
tícies del dia, però sense clicar per accedir a les notícies en la 
seva font original, mentre que un 44% diu que sí accedeix.

Per a Espanya, la mostra de l’Eurobaròmetre van ser 503 entre-
vistes (13.483, a tot Europa). Cal ressenyar que altres estudis 
(com el Digital News Report, del Reuters Institute) assenyalen 
els motors de cerca o les xarxes socials com a vies d’accés 
principals a la informació a Espanya.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’Informe 
Flash Eurobaròmetre Spain 2016. Només cal CLICAR AQUÍ   
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

NacióDigital es reforça en un curs 
polític clau

NacióDigital es reforça. El diari digital líder en català incorpora 
cinc nous efectius a la seva redacció de Barcelona. Cinc pe-
riodistes amb contrastada experiència en la informació políti-
ca amb l’objectiu d’enfortir el seu lideratge, incrementar-ne la 
qualitat dels seus continguts i augmentar-ne la influència en un 
curs clau per al futur del país. El diari incorpora, doncs, Ferran 
Casas de subdirector, Joan Serra Carné de cap de Política i 
Sara González, Oriol March i Roger Tugas.

L’arribada dels periodistes coincideix amb la posada en marxa 
de la comunitat SócNació, que vol afermar la independència i 
el projecte periodístic del periòdic, i anirà acompanyada d’una 
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diversificació de les seccions del diari. En els propers dies es 
coneixeran altres noms que incrementaran i enriquiran l’actual 
equip d’opinadors i analistes, segons la editora.

Les noves incorporacions se sumaran a la redacció de Barce-
lona, que comanda la directora del diari, Karma Peiró. NacióDi-
gital és el mitjà digital líder en català. Actualment compta amb 
divuit edicions territorials i cinc de temàtiques, amb un equip 
d’unes 45 persones. (d’AEC)

Mujeres a Seguir, nova capçalera 
dirigida a la dona actual

Publicaciones Profesionales, editora d’Anuncios i Màrqueting 
News, ha llançat Mujeres a Seguir (MAS), el primer magazín 

d’actualitat en espanyol dirigit a la dona professional. Parlarà 
d’aquestes dones que estan marcant tendència i dels temes 
que els interessen

MAS  és un mitjà dirigit principalment a dones, però amb un 
punt de vista diferent del de la premsa femenina tradicional, és 
a dir, amb un focus més social i professional, allunyat dels este-
reotips. Els seus continguts, que des del principi han d’incloure 
vídeo, s’agrupen entorn quatre grans àrees temàtiques: Empre-
ses, Social, Cultura i Tendències. MAS abordarà qüestions que 
normalment no es tracten en les capçaleres femenines (política, 
treball, negocis, ciència, salut, innovació, tecnologia, comunica-
ció, etcètera) i parlarà d’aquestes dones que destaquen en tots 
aquests àmbits i la labor, en molts casos, continua a l’ombra. 

MAS és un mitjà amb cor digital dissenyat des del seu origen 
per a l’era d’internet. El disseny ‘responsive’ de la web permet 
una fàcil lectura tant en ordinadors, com en mòbils i tauletes. La 
publicació tindrà també dos números en paper a l’any, amb una 
tirada inicial pròxima als 10.000 exemplars, el primer es publi-
carà al novembre coincidint amb la propera edició dels premis 
Mujeres a Seguir. (d’AEC)
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Els podcasts ressorgeixen amb força 
també per a la publicitat
Per Puro Marketing

Quan Internet va començar el seu camí cap a la popularitat, 
un dels primers continguts que van aparèixer al ciberespai van 
ser els podcasts. Elaborats habitualment per no professionals 
del món de la ràdio, els podcasts tractaven de temes diversos 
que tenien el potencial d’arribar a audiències molt de nínxol. 
Tot i això, no van triomfar. D’una banda, la tecnologia no per-
metia fer grans virtuosismes en el que a enregistrament i edició 
d’àudio es referia, almenys fent-ho des de casa. D’altra banda, 
descarregar aquests continguts requeria no només temps sinó 
també cremar massa ample de banda (quan connectar-se a in-
ternet no era com ara, amb el domini de la tarifa plana d’ADSL 
de qualitat i de fibra òptica) com perquè realment compensés.

Les coses, però, han canviat en els últims anys i els podcasts 
han trobat un nou nínxol de mercat. Molts dels problemes que 
presentaven al principi s’han solucionat. D’una banda, les con-
nexions a Internet han millorat en qualitat i preus. De l’altra, 
l’aparició dels smartphones i la popularització de la banda am-
pla mòbil han fet possibles que es pugui escoltar en més es-
pais i en més escenaris aquests continguts, donant una sort 
d’impuls final.

Els podcasts s’han convertit en una d’aquestes tendències de 
les que tothom sembla parlar i que es colaven en els articles 
dels mitjans de tot el món. L’èxit d’ Serial, un podcast nord-
americà que va sortir fa un parell de temporades i que va es-
devenir una mena de sèrie de moda ràpidament, va fer que 
el podcast arribés a més audiències. Serial va tenir un efecte 
d’arrossegament sobre altres podcasts i les audiències, cada 
vegada més interessades en trobar continguts de qualitat i que 
tractin temes en profunditat, van abraçar directament el nou for-
mat, o almenys començar a abraçar-lo.

La ràdio, que havia estat ferida de mort en els últims temps, va 
començar a respirar tranquil·la, perquè havia trobat una nova 
manera de reconnectar amb les audiències perdudes. Les xi-
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fres d’escolta de la ràdio tradicional no són bones i s’espera que 
entre 2014 i 2017, segons estadístiques de eMarketer, perdi un 
minut de mitjana d’escolta a l’any. No obstant això, a internet, la 
seva ràtio de creixement podria fins i tot superar al dels vídeos 
en línia. En 2014 tancaven amb 39 minuts de mitjana. En 2017 
ho faran amb 52 minuts de mitjana al dia (els vídeos estaran en 
els 32). Segons les últimes dades d’Edison Research, entre el 
15 i el 17% de la població dels EUA escolta de forma mensual 
un podcast.

Ja mouen diners i en mouran més
I allà on hi ha les audiències estan les marques, o busquen 
estar-ho. Des del primer moment d’aquesta nova generació de 
podcast, va estar ja molt present la publicitat i les marques es 
van mostrar molt interessades pel format.

Els podcasts van atreure a les marques primer perquè és un 
entorn encara per descobrir i segon perquè els consumidors 
encara reben molt bé els missatges que arriben a través d’ells. 
Les coses estan més a punt de fer-se ben sucoses pel que fa 
a publicitat es refereix. Segons dades d’un estudi de Advertiser 
Perceptions i Westwood One, les agències i els anunciants es-
tan mostrant cada vegada més i més interès a fer publicitat en 

podcasts i en posicionar-se en ells. Segons les seves dades, 
un 21% dels anunciants i dels responsables d’agència reconeix 
que ja han emprat aquests programes i que ja s’han anunciat en 
un podcast (la xifra és sobre una mostra americana). Les dades 
es basen en els resultats d’una enquesta realitzada al juliol i 
mostren una tendència clarament alcista. Al setembre només el 
15% reconeixia haver comprat aquest tipus d’anuncis.

Però el creixent interès pels podcasts no només es veu en el 
que realment han tancat sinó també en la seva inclusió entre 
els potencials escenaris. Un 60% reconeix que van analitzar el 
potencial de fer una inversió en podcasts (enfront del 41% de 
setembre). A futur, un 21% espera anunciar-se en un podcast 
en els propers sis mesos (abans eren un 10%).

A aquestes xifres se sumen les d’un altre estudi, aquest 
d’Interactive Advertising Bureau i Edison Research, que as-
senyalava que els consumidors responen molt bé a aquesta 
publicitat. Segons les seves dades, el 65% dels oients reconeix 
que la seva intenció de compra augmenta després d’escoltar 
la menció al producte en un podcast i un 45% que és més pro-
bable que visitin la web de l’anunciant després d’escoltar una 
promo d’àudio.
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Els podcasts arriben, sobretot, a la gent jove, aquesta que ha-
via deixat d’escoltar la ràdio. Segons dades d’Edison Research, 
el 63% dels oients té menys de 34 anys. D’altra banda, el pod-
cast arrossega un dels problemes que arrosseguen els mitjans 
de nou encuny i els nous formats: de moment, segueix sense 
haver-hi sistemes de mesurament clars que diguin el què està 
passant realment amb ells i amb les seves audiències. (Imatge: 
El Economista)

La publicitat del diari El País es 
desploma un 27% al juliol

La publicitat del diari de El País ha experimentat una forta cai-
guda durant el mes de juliol, segons indiquen les dades oficials 
de l’últim informe d’AEDE. El document reflecteix a més que el 

sector ha retrocedit només un 1,8% en aquest mateix període, 
en un mes absolutament irregular en què capçaleres de la ma-
teixa mida van experimentar comportaments radicalment dife-
rents. Aquestes dades tornen a sembrar la incertesa respecte 
d’un segon semestre totalment impredictible.

El País perd per la mínima el primer lloc del diari amb major 
facturació de publicitat del sector amb 2,9 milions d’ingressos 
publicitaris en paper, tot i el caiguda del 27% en comparació a 
juliol de l’any anterior. El segueix La Vanguardia amb gairebé 
tres milions de facturació publicitària al juliol, un 1,7% menys 
que en dotze mesos i un retrocés global del 13,7% en tot el que 
va d’any.

El Mundo marca l’altra cara de la moneda durant el juliol amb 
un creixement del 13% (2,8 milions) en els ingressos publicita-
ris de la seva edició impresa. El diari d’Unidad Editorial emprèn 
el camí invers que El País ja que al juliol remunta unes males 
dades acumulades. El diari perd gairebé un 8% des del gener. 
La Razón també s’apunta als diaris amb creixement amb una 
facturació de 2,4 milions al juliol i una alça del 0,1% mensual i 
de l’1% interanual.
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El Periódico de Catalunya continua el rànquing amb 2,1 milions 
d’euros de facturació mensual cosa que representa un retrocés 
del 13% si es compara amb juliol de l’any passat i un 6,7% 
menys si analitzem l’acompliment interanual. El diari ABC ha 
facturat per la seva edició impresa 1,9 milions al juliol, un 11% 
menys davant de juliol de l’any passat i la mateixa caiguda des 
de gener. Tanquen la llista dels grans generalistes La Voz de 
Galícia, amb un 1,7 milions i un creixement del 6,8% mensual i 
una caiguda del 2,7% interanual.

La publicitat dels diaris esportius
La publicitat dels diaris esportius també ha estat extremada-
ment irregular. Per exemple Mundo Deportivo (238.000 euros 
d’inversió) va experimentar un retrocés del 29% al juliol i un 
acumulat anual de caiguda del 9,2%. El diari AS, amb gairebé 
mig milió de facturació, cau un 1,3% el mes, encara que creix 
un 8,9% en el que va d’any. Marca amb 1,2 milions, guanya 
un 0,4% i un 10% respectivament i Sport, amb 400.000 euros, 
guanya un 23% i perd un 2% des del gener.

Entre els diaris econòmics, el fanalet vermell segueix sent per 
a Cinco Dias amb una facturació de 269.000 euros anuals i re-
trocés del 13% i del 23% entre gener i juliol. Expansión mentre 

tant guanya 860.000 euros, amb una alça mensual del 15% i 
una caiguda anual del 2%. El Economista factura 335.000 eu-
ros i creix un 24% en un any i un 0,4% en els set primers mesos. 

Totes les dades que acabem de mostrar corresponen només a 
les edicions impreses d’aquestes capçaleres, que en la majoria 
dels casos representen entre el 70% i el 60% dels seus ingres-
sos totals de publicitat. (de Prnoticias)

ComScore presenta una solució 
global per a compradors i venedors de 
mitjans per a audiència i continguts 
 

ComScore ha presentat 
una nova solució global que 
permet als compradors i ve-
nedors de mitjans crear ob-
jectius d’audiència i contingut més rellevants per tal d’obtenir 
millors resultats publicitaris. ComScore Activation ajuda als ve-
nedors de mitjans a augmentar la rendibilitat amb uns CPMS 
més elevats per a la seva inventari, i possibilita als anunciants 
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assolir la seva audiència objectiu amb missatges més precisos 
en un context que sigui el correcte per a la seva marca.

A través d’una anàlisi precisa del contingut de les pàgines i de la 
conducta de l’audiència, comScore Activation permet als clients 
desenvolupar segments amb base a criteris individualitzats. Els 
clients utilitzen aquesta tecnologia per afinar les seves audièn-
cies objectiu, o bé per construir nous segments que s’integren, 
directament, en el seu servidor publicitari o DMP, el que permet 
als compradors i venedors utilitzar de forma ràpida i senzilla 
aquestes dades tant per a la compra d’impressions com per a 
la paquetització d’inventari.

Amb comScore Activation els compradors de mitjans poden im-
pactar a la seva audiència objectiu mitjançant estratègies de 
campanya personalitzades, mentre que els venedors de mitjans 
poden trobar de forma eficient contingut summament rellevant 
per diferenciar el seu inventari i incrementar el seu valor.

Els compradors de mitjans poden: Confiar que la publicitat es 
lliura en ambients segurs per la seva marca; configurar el mis-
satges de màrqueting amb base en els interessos del consu-
midor per aconseguir una millor rendibilitat dels segments de 

clients més valuosos; millorar de manera rendible la seva acti-
vitat publicitària en crear estratègies més precises.

Els venedors de mitjans poden: Destacar la qualitat del seu in-
ventari i protegir la seguretat de marca dels seus clients amb 
una paquetització de la seva oferta més avançada; incremen-
tar el valor del contingut dels seus llocs web en oferir paquets 
que compleixin amb les necessitats particulars dels anunciants; 
augmentar les audiències digitals que poden ser impactades a 
través d’lookalike. 

Wallapop comença a cobrar

Wallapop ha llançat una funcionalitat per destacar anuncis i co-
mençar així a monetitzar l’app. Els usuaris podran fer que el 
seu anunci destaqui sobre la resta pagant un preu que depen-
drà del producte i de la zona. En general, per grans ciutats els 
anuncis tindran un cost de 1,99 euros per 24 hores. 

“El servei està especialment pensat per a aquells usuaris que 
vulguin desfer-se amb urgència d’articles i no afectarà a l’actual 
funcionament de l’aplicació, que continuarà sent gratuïta”, in-
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forma l’empresa en un comunicat. Quan es pagui per destacar 
un producte, l’anunci es veurà més gran i gràcies a la geoloca-
lització es mantindrà en la capçalera de la zona en la qual es 
trobi l’usuari. Així ho podrà veure més gent propera. (d’Ambit 
d’Estratègia i Comunicació)

Snapchat guanyarà 325 milions d’euros en 
publicitat aquest any i 890 milions el 2017 

Snapchat arribarà als 325 milions d’euros en publicitat aquest 
any, segons un nou informe d’eMarketer. És la primera vegada 
que eMarketer ha rastrejat els ingressos de l’aplicació, que es-
pera arribi als 325 milions, un 151% respecte a l’any anterior 
i podria arribar al proper any als prop de 890 milions d’euros. 
L’app té una audiència diària de 150 milions d’usuaris -molts 
dels quals Millenials, segment cobejat pels anunciants- enca-
ra snapchat només representa el 2,3% del total d’ingressos 
per publicitat en xarxes socials en comparació amb Facebook, 
Twitter, Google i altres. L’aplicació també va llançar la seva API 
aquest estiu amb empreses ad-tech amb dades sobre les cam-
panyes dels anunciants, que ha estat una preocupació persis-
tent per a les marques. (de Programa Publicidad)

L’agència de publicitat Saatchi & 
Saatchi reobre a Barcelona
L’agència de publicitat Saatchi & Saatchi reobre oficina a Bar-
celona i donarà servei a clients del grup Publicis, al qual per-
tany, a la capital catalana i la seva àrea d’influència. També 
gestionarà les marques de les àrees de salut, benestar i res-
ponsabilitat corporativa, entre ells Nestlé, Caixabank, Novartis, 
Danone, Esteve, Grifols o Caprabo. Amb aquesta reobertura, 
Publicis, aposta de nou per Barcelona per implementar en el 
mercat català la transformació del grup. A partir d’ara, Saatchi & 
Saatchi es converteix no només en l’agència creativa de Publi-
cis a Barcelona, sinó que aprofita l’estructura multidisciplinària 
prèvia de wellness i la seva àrea digital per afegir experiència a 
projectes integrals que uneixin tecnologia i creativitat.

Per Alba Guzmán, nova CEO de Saatchi & Saatchi a Barce-
lona, “Saatchi & Saatchi torna a fer gala del caràcter pioner i 
inconformista que la distingeix per donar forma a un nou model 
d’agència integral 100% que no creu ni en canals ni en dis-
ciplines sinó en solucions; que abraça cada dia la novetat, ja 
que la tecnologia és un dels pilars principals de totes les seves 
propostes.” (d’Ipmark)
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The Washington Post prova un web 
mòbil “veloç com un llamp”
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia

  
El “Post” vol oferir als seus usuaris la millor experiència mò-
bil. En implementar l’última tecnologia del mercat, els anuncis i 
continguts es carregaran a l’instant. El diari de Bezos segueix 
estant al capdavant de la innovació en premsa. The Washing-
ton Post ha publicat un article en el qual confirma que, a finals 
d’any, implementarà una nova versió web per a mòbils que es 
carrega a la velocitat del llamp. El seu futur site permetrà lliurar 
la publicitat i els articles gairebé a l’instant, alhora que protegirà 
la privacitat d’una audiència en ràpid creixement.

El “Post” combinarà la seva pròpia tecnologia amb el Progressive 
Web Apps (PWA) i l’Accelerated Mobile Pages (AMP) de Google. 
La tecnologia PWA permet una càrrega de la pàgina inferior al se-
gon, enfront dels 3,3 segons que triga actualment. La AMP facilita 
que les pàgines es carreguin mitjançant el nou protocol HTTP / 2 
y Google les prioritza en els resultats del seu cercador. A més de 
poder accedir ràpidament als textos, anuncis i imatges, els usuaris 
els tindran a la seva disposició en manera online i offline, amb el 
dispositiu en mode avió o quan el senyal sigui irregular.

“El mòbil és el futur. El nostre objectiu era crear el lloc de notí-
cies mòbil més ràpid, establint un nou estàndard de velocitat”, 
ha assegurat Shailesh Prakash, director de tecnologia de The 
Washington Post. Prakash confirma que des del llançament en 
fase beta, el web ha experimentat un augment significatiu en la 
participació dels usuaris. El 70% del trànsit del “Post” prové de 
dispositius mòbils, amb un 63% arribant des del lloc web mòbil 
i tan sols un 7% des de l’app.

La importància de la càrrega ràpida en mòbils
Google acaba de publicar un estudi que revela el molt que in-
flueix la velocitat mòbil a la implicació de l’usuari i en els ingres-
sos dels propietaris o anunciants de pàgines web. No obstant 
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això, els responsables dels webs no semblen ser conscients 
que estem davant d’un factor que incideix directament en els 
seus negocis, ja que la majoria dels més de 10.000 dominis de 
webs mòbils analitzats presenten un temps mitjà de càrrega de 
19 segons en connexions 3G.

El gegant d’Internet assegura que la càrrega lenta frustra als 
usuaris i té un impacte negatiu en els llocs web. Encara que hi 
ha diversos factors que afecten els ingressos, l’estudi estima 
que aquelles pàgines que es carreguen en 5 segons presenten 
un 35% menys d’abandonaments i obtenen fins el doble en in-
gressos publicitaris mòbils en comparació amb les que triguen 
19 segons a carregar-se, a més d’un 25% i un 70% més de visi-
bilitat publicitària i temps mitjà de les sessions respectivament.

Com reaccionen els usuaris al temps de càrrega?
• El 53% de les visites pot abandonar el lloc web si les seves 
pàgines triguen més de 3 segons en carregar-se.
• Una de cada dues persones espera que una pàgina es carre-
gui en menys de 2 segons.
• El 46% de les persones afirma que l’espera de la càrrega de 
les pàgines és el que menys els agrada quan naveguen per 
Internet en dispositius mòbils.

Finalment Google confirma que els tres factors principals que 
fan més lents els llocs mòbils són la mida de l’arxiu, el nombre 
de sol·licituds al servidor i l’ordre en què es carreguen els dife-
rents elements de la pàgina.

Un lloc web per crear infografies amb 
nombroses plantilles

Adioma.com és una eina web que torna extremadament sen-
zilla la creació d’infografies. L’eina és especialment d’interès 
per als periodistes que necessitin transmetre de forma clara 
conceptes complexos si necessitat de dominar totes les fun-
cions d’un programari de disseny gràfic. L’eina fa possible que 
qualsevol pugui explicar qualsevol tema mitjançant diferents 
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gràfiques. En aquests espais es poden alterar els paràgrafs, les 
icones i la paleta de colors.

El defecte en aquesta plataforma és que no permet innovar més 
enllà dels elements que acabem d’esmentar. Només queda es-
perar que s’agreguin més plantilles, però l’important és que pot 
treure de dificultats a qualsevol comunicador. Es pot pujar data 
o ingressar les dades de forma manual. La veritat és que el 
disseny que s’ofereix és aquest espai és força elegant. Aquest 
servei és de pagament, però.  Funciona de manera gratuïta per 
14 dies, però només després de dipositar els diners (50 dòlars). 
Es pot conèixer aquest web CLICANT AQUÍ (de Clases de Pe-
riodismo)

Cinc novetats de WhatsApp

L’actualització de WhatsApp permetrà als usuaris compartir 
GIFs, fer fotos frontals amb un nou flaix, fer zoom mentre es 
grava un vídeo des de l’aplicació i més facilitats per tornar a 
enviar missatges, com mostrar els contactes recents o poder 
reenviar un mateix missatge a diferents persones o grups.

Si volem enviar un GIF a través de WhatsApp,. cal seguir els 
passos següents:

1) Adjuntar un vídeo des de la galeria o gravar un vídeo des de 
la càmera de l’aplicació; 2) Retallar el vídeo fins que tingui una 
durada de 6 segons, com a màxim; 3) A la part superior dreta, 
apareixerà una icona d’una càmera; 4) Tocar la icona per canviar 
de cambra a GIF; 5) Prémer enviar. El vídeo es compartirà com 
un GIF i s’autoreproduirà en bucle en la vista prèvia de la conver-
sa. Segons els experts, per poder-lo veure com GIF i no com un 
vídeo ambdós usuaris han de tenir WhatsApp actualitzat.

Per als selfies amb la càmera frontal, l’aplicació permet fer mi-
llors fotos amb el seu nou flash, que il·lumina tota la pantalla 
amb un to beix. Quan gravem un vídeo, WhatsApp permet fer 
zoom de fins a 4x amb tan sols pessigar la pantalla amb dos 
dits.

Pel que fa a tornar a enviar missatges, en la nova versió de 
l’aplicació apareixerà una nova finestra amb els contactes més 
freqüents, els xats més recents i la resta dels contactes. A més, 
ara podrem seleccionar més d’un xat diferent per reenviar un 
missatge. (de La Vanguardia, Pau Massip)
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Vuit raons per utilitzar dades en el 
periodisme
Per Catherine Gicheru / IJNET

Fa uns dies la becària de l’Institut ICFJ Knight Catherine Gi-
cheru va parlar amb un grup d’estudiants de Nairobi sobre com 
l’ús de les dades pot millorar la tasca periodística. Gicheru, una 
premiada periodista d’investigació i ex editora del diari més 
puixant de Kenya, The Star, està liderant els esforços per ex-
pandir l’ús de les dades en les redaccions del seu país. A conti-
nuació, alguns dels seus consells i reflexions.

1) Els periodistes han d’evolucionar si volen seguir sent 
rellevants. Els temps en què els mitjans tradicionals -ràdio, te-
levisió o periòdics- eren l’única manera d’arribar al públic estan 

quedant enrere. En particular per als periodistes que exercei-
xen en mitjans impresos, les dades donen la possibilitat de su-
mar context i profunditat a l’anàlisi. Aquest tipus de profunditat 
o perspectiva no sempre és fàcil d’aconseguir, el que significa 
que els periodistes hauran de modificar lleument la manera en 
la qual reportejen. Si el periodisme vol seguir sent rellevant, el 
testimoni ja no és suficient.

2) Mentre més avança la tecnologia, més digitalització de 
dades hi ha. Això pot ajudar a impulsar o servir com a input per 
a polítiques sobre assumptes diversos, des de salut a segure-
tat, i pot fins i tot ajudar a millorar l’accés als serveis de govern.

3) Les dades poden usar-se per comprendre millor el que està 
succeint al nostre voltant i com ens pot afectar. Les dades poden 
ajudar els periodistes a oferir l’anàlisi i la informació que el públic neces-
sita per comprendre totalment les qüestions importants del dia a dia.

4) Les dades poden millorar una història complexa. Com-
binats amb tècniques tradicionals de reporterisme, les dades 
poden ajudar a explicar històries de formes més atractives i in-
novadores i donar als ciutadans informació clara i útil. Quantes 
carreteres asfaltades existeixen al país i fins a quin punt coin-
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cideixen amb les inversions realitzades pel govern nacional i 
local? Els contribuents veuen els fruits dels seus impostos?

5) Les dades ajuden al periodisme a dir-li la veritat al poder. 
Això inclou desafiar algunes de les declaracions que es fan pas-
sar per fets. Quants professors, metges, infermeres i infermers 
podrien haver estat entrenats amb els 791 milions de xílings 
kenyans “extraviats” per frau en el servei nacional de la joven-
tut, que va conduir a la renúncia d’un secretari del gabinet? I 
és veritat que 1,2 milions de dones es beneficiaran d’atenció 
materna gratuïta, com el president Uhuru va afirmar al març?

6) Fer servir dades minimitza les conjectures. Ja no has de de-
pendre exclusivament del que et diguin els que tendeixen a negar-
ho tot si estan sota pressió o trien “oblidar-se” dels fets. Les dades 
també et col·loquen en una posició de força per defensar-te dels 
que t’acusin d’haver rebut diners per entelar els seus noms.

7) Podeu fer servir dades per exigir transparència a polítics i fun-
cionaris.- Això és particularment rellevant quan es tracta de comprovar 
si els polítics han mantingut les promeses fetes en temps d’eleccions. 
En la meva experiència com a periodista a Kenya, els informes parla-
mentaris són un recurs útil per a revisar aquesta informació.

8) El periodisme de dades és el futur. Les tècniques tradi-
cionals de recerca d’informació -com gastar les soles de les 
sabates per aconseguir entrevistes cara a cara amb les fonts- 
són encara una part integral del que els periodistes fem. Però 
ser un bon escriptor amb bones fonts ja no és suficient. Tam-
bé et beneficiaries amb algunes habilitats multimèdia, una 
dosi d’investigació assistida per ordinador i la disposició de 
col·laborar amb altres, com a experts en dades i dissenyadors. 
Tots aquests aspectes són importants si volem complir amb la 
responsabilitat de desplaçar-nos a través del soroll i facilitar als 
ciutadans la informació que els importa d’una manera que tingui 
sentit per a ells. (Gràfic: Sinergiainformación.es)

Salut i el CAC elaboren una guia amb 
recomanacions sobre la seguretat 
dels pacients als mitjans audiovisuals
El Departament de Salut i 
el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC) 
han editat la Guia per 
als mitjans audiovisuals 
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d’aspectes sanitaris relacionats amb la seguretat dels pacients, 
un document amb què tots dos organismes volen fomentar la 
transmissió d’informació interessant, de qualitat i alineada amb 
les bones pràctiques en aquest àmbit.
 
El treball recull un seguit de recomanacions en diferents temàti-
ques sobre aquesta qüestió, orientades a la producció de con-
tinguts informatius o d’obres de ficció. Abans, però, coincideix a 
reconèixer els mitjans de comunicació com a eina molt valuosa 
en la difusió de bones pràctiques i en la contribució a augmentar 
el coneixement i l’anàlisi crítica de la població, fent que s’interessi 
i prengui consciència d’aspectes rellevants per a la seva salut.
 
Pel que fa a les recomanacions generals en continguts infor-
matius, el document proposa als mitjans diversificar les fonts 
d’informació en matèria de seguretat dels pacients per evitar 
crear estereotips, així com demanar assessorament a persones 
acreditades en aquest tema, tant de l’àmbit institucional –com 
ara del Departament de Salut- com de l’àmbit sanitari –personal 
mèdic- o social –cuidadors-. A més, es demana ser rigorós en 
aquest tractament i evitar el sensacionalisme i la morbositat, 
evitant, per exemple, la difusió de primers plans de lesions.
El document inclou consells al respecte sobre grups de pobla-

ció específics. En la gent gran, per exemple, proposa fomentar 
escenes en què la presa de medicaments es faci seguint una 
llista senzilla i endreçada –el pla de medicació-, mentre que 
en el cas de les dones embarassades es volen evitar imatges 
d’automedicació i, en canvi, apostar per focalitzar moments 
en què demanin consell al metge o al farmacèutic. Si es tracta 
d’infants, la guia anima a fomentar moments on es mesuri co-
rrectament la dosi dels medicaments –evitant, per exemple, l’ús 
de les culleres de cuina-. (de Premsa Gencat)

Mor als 72 anys Alfons Udina, 
expresident de l’AMIC

L’expresident de l’AMIC i actual 
president de l’Agrupació del Bes-
tiari Festiu i Popular de Catalun-
ya, Alfons Udina, conegut com 
Sete, va morir dilluns passat, als 
72 anys d’edat, víctima d’una 
malaltia diagnosticada fa pocs 

mesos que no va poder superar, i va estar incinerat dimecres al 
matí, després d’un multitudinari comat al Tanatori del Penedès.
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Al comiat van assistir-hi, en representació de la Generalitat: Mi-
quel Gamisans, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans 
de Comunicació; Ignasi Genovès, director general de Difusió; 
Lluís Puig, director general de  Cultura Popular, Associacionis-
me i Acció Culturals. I també Francesc Fabregat, director de 
l’ICUB; Ramon Grau, president de l’AMIC; Lluis Gendrau, presi-
dent de l’APPEC, i força associats a l’AMIC. Un acte molt emo-
tiu que va acabar amb una cerimònia reservada a la família al 
cementiri de Sitges Les Pruelles.

Nascut a Barcelona, Alfons Udina es va mudar a Vilafranca de 
petit, quan la seva família es va traslladar a viure a la capital de 
l’Alt Penedès. Diplomat en Màrqueting i Publicitat, el 1982 va 
fundar el setmanari de premsa gratuïta comarcal La Fura, del 
qual en va ser editor durant 33 anys. Entusiasta defensor de la 
premsa de proximitat, Udina va ser president durant sis anys de 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i va 
ser vicepresident de la Federació d’Associacions d’Editors de 
Premsa, Revistes i Mitjans Digitals.

Sete, com era conegut popularment, va formar part de l’equip 
de direcció de l’Agrupació Excursionista de Catalunya i després 
del Centre Excursionista del Penedès. Al llarg de la seva vida va 

estar molt implicat amb la cultura popular catalana i, a part de 
ser president de l’Agrupació de Bestiari Festiu, va ballar amb el 
Drac de Vilafranca i va ser pregoner de la festa major del mateix 
municipi en 1978. (d’AEC)

Dilluns es presentarà el Llibre Blanc de 
les Revistes i de la Premsa en Català

La presentació Llibre Blanc de la Premsa i les Revistes en Cata-
là que engloba informació de les publicacions de les tres asso-
ciacions que formen la Federació d’Editors, es farà dilluns, dia 
19 de setembre, a les 12, a la Sala Cotxeres del Palau Robert, 
de Barcelona (Passeig de Gràcia, 107). 

Aquesta edició compta amb el suport de la Generalitat de Cata-
lunya, i vol fer un retrat del col·lectiu de publicacions que repre-
senta la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes 
i Mitjans Digitals, integrada per l’Associació de Publicacions Pe-
riòdiques en català (APPEC), l’Associació Mitjans d’Informació i 
Comunicació (AMIC) i l’Associació Catalana de la Premsa  Cata-
lana (ACPC), impulsora d’aquest estudi sectorial. (d’AEC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Nous cursos al Col·legi de Periodistes

Com fer publicitat a les xarxes socials, Barcelona, dimecres 
21 de setembre (de 15:30h a 19:30h) - Pilar Yépez t’ajudarà 
a aplicar una estratègia de Social Media Paid que et perme-
trà reconnectar amb els teus usuaris, donar notorietat al teu 
contingut i aconseguir els teu objectius, mesurant l’impacte i el 
rendiment de cada cèntim invertit.

Com treure tot el suc a Microsoft Word, Barcelona, dijous 22 
de setembre (de 09:30h a 14:30h) - L’objectiu del curs, impartit 
per Marta Aguiló, és conèixer a fons les eines i les opcions per 
editar de forma adequada els documents en Word, per tal de 
millorar-ne la qualitat i la presentació i, alhora, estalviar temps 
en moltes operacions habituals.

Recursos al núvol per a periodistes, Barcelona, dimarts 20 i 
27 de setembre (de 15:30h a 19:30h) - El treball periodístic a les 
redaccions actuals requereix una aproximació integral basada en 
la planificació, la comunicació i l’ús d’eines en línia. L’objectiu 
d’aquest curs, dirigit per l’Irene Da Rocha i l’Ana Fernández-Aba-
llí, és que cada participant pugui dissenyar de forma estratègica 
un mètode de treball basat en eines col·laboratives en xarxa.

Webinar: Com gestionar xarxes socials amb Hootsuite, on 
line, divendres 23 de setembre (de 10:00h a 11:00h) - Hootsuite 
s’ha convertit en l’eina estrella dels Community Managers per 
gestionar continguts en xarxes socials. Enrique San Juan ens 
ensenyarà com es pot utilitzar per dinamitzar múltiples perfils 
socials, programar missatges, posts, tweets, fer esments, ana-
litzar tràfic web...

Organització d’esdeveniments, Barcelona, dilluns 26 de set-
embre (de 15:30h a 20:30h) - A través d’aquest curs, dirigit per 
Josep Salvat, aprendreu a organitzar esdeveniments des d’una 
perspectiva professional i rigorosa, trobareu eines i recursos 
adequats a cada pressupost i desenvolupareu la part creativa 
de l’esdeveniment, treballant metodologies i trucs per gestionar 
cada projecte de principi a fi.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots aquells 
professionals no membres interessats en la formació centrada 
en el periodisme, la informació i la comunicació. Atenció es-
pecial als periodistes de les publicacions associades a l’AMIC. 
Els cursos, a més, són bonificables, és a dir que l’empresa pot 
recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits 
per poder-ho fer sense càrrec.
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Els robots periodistes de Reuters ja 
escriuen notícies. Ens deixaran sense 
feina?
Per  César Salza / PrTecnologia

Reuters va esdevenir la més recent agència de notícies a adop-
tar l’automatització de continguts.  Sí. Ara fa servir robots o més 
aviat tecnologia basada en Intel·ligència Artificial. I tot i que ja 
hi ha hagut molts rumors que aquests nous espècimens que no 
han anat a la facultat van a llevar-nos la feina, aquest no sem-

bla ser el cas, o almenys això diu la companyia que assegura 
que ni periodistes ni editors humans han estat acomiadats al 
moment de redactar aquesta història, i que fins i tot les dues 
espècies han pactat coexistir en la redacció.

En el procés d’automatització de Reuters es van incorporar pla-
taformes com Graphiq Inc. i Wibbitz Ltd, que tenen l’objectiu 
d’automatitzar el procés de creació de gràfics simples i clips de 
vídeo, així com el processament de contingut de pagament al 
costat de reporters humans per incloure-ho en llocs de tercers.

Segons TechCrunch, en el cas de l’empresa Graphiq Inc. de 
Califòrnia, s’encarregarà únicament de generar gràfics senzills 
per mitjà de la seva plataforma lliure, per ser executats al costat 
del contingut produït per Reuters a qualsevol lloc de tercers que 
carregui aquesta informació, anteriorment era una tasca que 
executava manualment un editor.

Aquest procés de creació d’infografies dinàmiques té l’objectiu 
de poder ser transmès en el menor temps possible, la qual cosa 
permet optimitzar la qualitat i la velocitat de la publicació de 
contingut tant per al consum privat com per a la divulgació al 
públic general, va assegurar l’agència .
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Exemples recents d’aquest procés d’automatització de gràfics 
els tenim en la línia de tendències que reflecteix els canvis en la 
cotització d’accions de les empreses després de grans anuncis 
o el mapa de brots de virus Zika en una regió específica.

El negoci de Graphiq es troba en els ingressos generats per clic, 
com també l’ingrés dels lectors directament al lloc de l’empresa 
i que és recolzat pel propi gràfic que generen. Tot i que aquesta 
empresa ja ha deixat a un editor sense el seu treball, Reuters 
diu que ningú ha estat acomiadat. 

Un robot farà els resums de les notícies... amb veu
Per la seva banda, el treball de Wibbitz és el processament 
natural del llenguatge per mitjà d’algoritmes per analitzar les 
llegendes de textos i articles noticiosos per a una comprensió 
bàsica d’una història, fent un resum de la història amb el pro-
gramari que han desenvolupat, podent incorporar una veu en 
off i fins a un guió, incorporant galeries de fotos i infografies dis-
ponibles dins de la plataforma de Reuters, creant un producte a 
punt per publicar al web en tan sols minuts.

Bo Rosser, director global del text i dels productes de dades 
de l’agència Reuters ha assenyalat que “els nostres editors 

saben que el contingut en línia es comporta millor quan té un 
component visual incorporat en el mateix. A més d’això, volem 
estalviar el temps dels nostres editors, si se’ls envia una història 
amb una infografia, un vídeo i un resum, ells no han de perdre 
temps buscant més continguts”.

Va afegir que un equip de Tecnologies Emergents de Reuters 
està constantment revisant les innovacions que arriben al món 
de les TIC per avaluar el que pugui ser implementat per optimit-
zar la qualitat dels seus productes.

Però l’automatització de contingut no és només cosa de Reu-
ters. L’agència AP utilitza un programari per a produir informes 
de l’esport local i econòmic. Podran distingir els lectors si llegei-
xen a un robot o a un redactor? Sembla que la Intel·ligència Ar-
tificial acaba de tirar per la borda el misticisme del periodisme... 
O no? (Imatge. Flickr)
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Els elements del periodisme
Per Juan Cruz, El País

Quan George Clooney va estrenar a Espanya Bona nit i bona 
sort, en la qual encarnava al periodista que es va enfrontar a 
McCarthy, va aparèixer a El País un reportatge en el qual al-
tres periodistes espanyols, de diferents mitjans, explicaven el 
paper que els corresponia als informadors en situacions com 
la provocada per aquell fuet de les llibertats als Estats Units de 
la Guerra Freda.

Un diari digital va publicar de seguida una informació en la 
qual denunciava el reportatge perquè en ell només apareixien 
periodistes del Grup PRISA, editor d’aquest diari. En el repor-

tatge apareixia únicament Iñaki Gabilondo, que llavors dirigia 
l’informatiu més important de Cuatro, i perllongava allà una 
carrera impressionant en l’ofici. La resta dels entrevistats eren 
tres periodistes de Atresmedia, dues de Televisió Espanyola, 
dues de Telecinco i un de TV3. El diari digital va rebre una tru-
cada de protesta d’El País. El director d’aquest mitjà digital va 
dir per començar que la protesta no responia a la realitat, però 
va anar llegint, mentre conversava, el que ell mateix havia deci-
dit publicar. En acabar va dir: “És veritat, hem manipulat. Però 
no rectificarem. Vols que et fem una entrevista?”.

Anys abans, un periodista de llarga data concloïa en el desapa-
regut Diario 16 una sèrie contra periodistes d’aquest grup, amb 
els que ell havia compartit, entre d’altres, l’aventura professio-
nal de posar en marxa aquest diari. El company que va ser 
escarnit, com els altres, en darrer terme, va demanar el consell 
judicial. El jutge va dir: “És millor que no facis res. Estaràs anys 
litigant i mentrestant et seguiran donant estopa”.

Un tercer exemple. La recent publicació dels anomenats pa-
pers de Panamà va desencadenar tuits i retuits de tota mena 
per part de mitjans que de cap manera podien tenir accés als 
papers pròpiament dits; la urgència amb què van acceptar com 
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a vàlides les dades, així com la prolongació, en forma d’opinió, 
de les mateixes, suggeria la possibilitat certa que ho feien no 
només per pujar al carro del que publicaven altres sinó perquè 
així ampliaven la difusió de la seva marca. En un moment deter-
minat, com si hagués patit un espasme, la informació va deixar 
de ser rellevant en els mitjans mare de l’esmentada exclusiva. 
Ningú ha explicat en aquests mitjans, i tampoc en els mitjans 
nodrissa, a què es va deure el sobtat black out. Com aquestes 
empreses tampoc han fet transparents les causes, ningú ha po-
gut comprovar la raó per la qual de sobte va poder espantar la 
revelació que els va deixar muts.

Fa tres anys, la periodista Almudena Ariza, de Televisió Espan-
yola, va rebre tot tipus d’insults per part d’un documentalista 
que es va sentir malferit perquè Ariza no va usar material seu 
per a una determinada informació. Els insults van ser recreats 
a la Xarxa per desaprensius que, com els que van copiar els 
papers de Panamà, van considerar que no era imprescindible 
comprovar el gènere que compraven amb tant entusiasme.

L’insult no és lícit, deia la sentència que va compensar a Al-
mudena Ariza. En periodisme tampoc és lícit el rumor, i per 
descomptat no és professional donar curs a suposades infor-

macions que no s’han comprovat. El món digital s’empara en 
l’amplitud de la Xarxa, que obre lloc per a tot, i en la impunitat 
de Twitter i d’altres xarxes socials. El periodisme (i no només 
el de la Xarxa) s’ha contaminat d’aquest conjunt de impunitats 
i hi ha molt poques persones o entitats perjudicades que hagin 
tingut la gosadia i la paciència d’Almudena Ariza per imposar-se 
en contra de la vexació que ha sofert.

El periodisme està sent contaminat per l’opinió i, en gran me-
sura, per l’insult disfressat d’opinió. Fets irrellevants no confir-
mats, per irrellevants, adquireixen forma de grans escàndols 
en mitjans que no tenen el pudor de posar les seves pròpies 
dades al mirall de l’interès públic. Ferir per ferir, perquè l’enemic 
cal ofegar-lo amb aigua bruta. The New York Times ha hagut 
d’advertir als seus periodistes que l’opinió (l’Opinió) té el seu 
lloc al diari, i no és en la informació. A Espanya l’opinió està a 
tot arreu; i moltes vegades la informació que es dóna és pura 
opinió contra aquells als que es desitja mal.

Bill Kovach i Tom Rosenstiel, dos grans estudiosos de l’ofici, 
van publicar a principis de segle les seves conclusions d’una in-
vestigació que donés de si un codi dels elements essencials del 
periodisme (Elements del periodisme, 2003, publicat a Espanya 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

el 2012). Aquests són els punts derivats de la seva investiga-
ció: “1. La primera obligació del periodisme és la veritat. 2. Deu 
lleialtat a tots els ciutadans. 3. La seva essència és la disciplina 
de verificació. 4. Ha de mantenir la seva independència respec-
te a aquells de qui informa. 5. Ha d’exercir un control indepen-
dent del poder. 6. Ha d’oferir un fòrum públic per a la crítica i 
el comentari. 7. Ha de esforçar-se per que el significant sigui 
suggerent i rellevant. 8. Les notícies han de ser exhaustives i 
proporcionades. 9. Ha de respectar la consciència professional 
dels seus professionals”.

La facilitat amb la qual avui es disparen rumors, conclusions 
precipitades, insults i assetjaments als mitjans o a aquells que 
no són de la corda dels que se senten en possessió de la veritat 
genera, per desgràcia, aquesta sensació que el periodisme és 
una altra cosa, un crit, un insult o un cop de puny. I no és una 
altra cosa. Segueix sent allò que definia Eugenio Scalfari: “Pe-
riodisme és gent que li diu a la gent el que li passa a la gent”. 
Ens estan venent una mercaderia avariada, i a més el públic 
l’està comprant gratis, perquè no només és gratuïta sinó perquè 
estan fent que no valgui res. (Imatge: filmaffinity)

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Rafa Urbano: “Si volem eficàcia 
necessitem data, tecnologia i persones”
Per El Publicista

Rafael Urbano, director general d’Ymedia, és el nou president 
de l’AM, Associació d’Agències de Mitjans, una associació que 
“ara té més sentit que mai” i que té la comesa de “posar en 
comunicació a les marques amb les persones a través dels 
mitjans i d’altres punts de contacte”, segons detalla ell ma-
teix. En la següent entrevista ens parla de les preocupacions 
de les agències perquè la comunicació funcioni, de les bones 
relacions amb el sector i de la necessitat de connexió amb 
l’Administració, de la gran oportunitat de la compra programàti-
ca, del bon nivell de la investigació i que no es pot vetar ni la 
tecnologia ni el poder dels usuaris.

En quin moment es troba l’Associació d’Agències de Mitjans?
A l’AM som actualment 18 agències associades, que gestionen 
més del 80% de la inversió publicitària a Espanya, és a dir, més 
de 4.000 milions euros d’inversió en mitjans. Donem ocupació 
directa a més de 3.500 persones i a més a més de donar servei 
a centenars d’anunciants generem negoci per a moltes empre-
ses proveïdores en sectors com la investigació, la tecnologia, la 
consultoria i la producció, entre d’altres. L’Associació va néixer 
el 1988, així que ens acostem al 30è aniversari, i podem dir que 
ara té més sentit que mai.

Quins objectius s’ha proposat durant el seu mandat? Què els 
preocupa a les agències de mitjans?
Com resa el nostre lema, les agències de mitjans hi som perquè 
la comunicació funcioni. Posem en comunicació a les marques 
amb les persones a través dels mitjans i d’altres punts de con-
tacte. Els objectius de l’Associació són els mateixos que en el 
mandat de l’anterior president: posar en valor la contribució de 
les agències de mitjans i ajudar a la millora del sector, sobretot 
des del mesurament i des de la formació de professionals. Si 
hagués de posar nom a iniciatives concretes, parlaria de la in-
terlocució i dels codis de bones pràctiques amb els anunciants, 
amb les auditores, i tant de bo amb l’Administració. En me-
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surament, dels projectes de fusió transmèdia, de “total view”, 
d’audiències diferides i la marca d’aigua... I pel que fa al desen-
volupament dels professionals, seguir millorant el Curs d’Expert 
en Mitjans, organitzar noves jornades de discussió i millorar la 
visibilitat de les agències en premis i festivals de referència per 
al mercat local, com els premis a l’Eficàcia o el Sol. 

Com es va a donar veu a la AM en el sector i davant l’administració?
L’AM ja té una interlocució fluïda i fructífera amb l’Associació 
Espanyola d’Anunciants (AEA). Seguirem treballant amb els 
anunciants en projectes de millora del sector. La interlocució 
amb l’Administració es va produir en diverses reunions amb la 
Secretaria d’Estat de Comunicació entre 2013 i 2014. En aquest 
cas, la veritat, no es va traduir en resultats perquè es van igno-
rar les recomanacions tècniques dels experts de l’Associació 
d’Agències de Mitjans. I amb posterioritat no ha estat factible 
reprendre la interlocució.

L’assumpte de la gestió dels concursos públics és objecte de 
cavall de batalla entre l’Administració i la AM arran del naixe-
ment de la Comissió per a la reforma de les administracions 
públiques (CORA). Quines són les claus d’aquest desencon-
tre i per què no s’escolta a l’AM? Quines conseqüències por-

tarà per a la indústria si no s’aconsegueix una entesa entre 
les parts? Caldria més unió de les agències de mitjans per 
evitar aquestes pràctiques abusives dels concursos?
Com deia abans, arran del naixement el 2013 de la Comissió 
per a la reforma de les administracions públiques (CORA) l’AM 
va prendre la iniciativa de demanar audiència a la Secretaria 
d’Estat de Comunicació per compartir el nostre punt de vista 
com a representants de la majoria del sector i com a experts 
tècnics. Hi va haver diverses reunions, en què experts de l’AM 
van exposar als representants tant del Ministeri de la Presidèn-
cia com del Ministeri d’Hisenda recomanacions tècniques i de 
configuració del plec de l’Acord Marc de compra centralitzada 
de mitjans. En aquestes reunions es va explicar amb detall els 
defectes dels concursos convocats per l’Administració, es van 
argumentar tècnicament les oportunitats de millora i es va ofe-
rir col·laboració de l’associació, tant per a la redacció del plec 
com per al seguiment posterior de la seva execució. Fins i tot 
al novembre de 2013 es va lliurar un document de treball amb 
recomanacions molt concretes i detallades.

I...?
Bé, la realitat és que es va agrair la nostra iniciativa, però mai hi 
va haver resposta ni comentari ni seguiment a les nostres pro-
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postes. I al publicar-se el Plec del concurs per a l’Acord Marc 
constatem que no se’ns ha escoltat i que tornaven a repetir els 
errors de disseny en el concurs dels que havíem alertat. Tot i 
això, el sector va participar de forma extremadament compe-
titiva en el Concurs, amb 23 agències presentant ofertes molt 
diverses entre les que l’Administració va tenir l’oportunitat de 
triar segons els seus propis criteris.

A partir d’aquí, poc hem pogut fer com a Associació llevat re-
cordar les nostres recomanacions i seguir oferint la nostra 
col·laboració.
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EMRO 2016: una posada al dia 
sobre el sector de la investigació 
d’audiències
Per Carlos Lozano, president executiu de l’Associació per a la 
Investigació dels Mitjans de Comunicació  / Marketing News

Fa unes setmanes, AIMC va participar en una nova edició del 
congrés anual de l’European Media Research Organisation 
(EMRO). Aquest és un bon fòrum per calibrar les tendències, 
preocupacions i reptes del món de la investigació de mitjans 
i audiències, sobretot per ser una reunió tancada en la qual 
participen JIC’s (associacions controlades per la totalitat del 
mercat), MOC’s (associacions controlades per una part del 
mercat, generalment, un mitjà) i instituts d’investigació; no és 

un congrés comercial i la posada en comú és oberta explicant 
les seves experiències tant positives com negatives.

Aquest any hem participat 70 delegats de 46 organitzacions di-
ferents d’un total de 22 països que durant 4 dies hem posat en 
comú tant els principals avenços com els reptes i amenaces 
del sector. EMRO, al llarg de les seves diferents edicions, ha 
posat sobre la taula els principals tòpics en cada moment. Per 
resumir en forma de titulars (en anglès) dels existents en els 
últims set anys són: single source, big data, hybrid, granulari-
ty, Combining sources, smart data i, enguany, apareix el terme 
garantia. És de ressaltar que aquest nou terme està vinculat 
a la transparència i problemes de frau en sistemes de compra 
automatitzat (programàtica), sent aquest un important element 
de preocupació sectorial.

AIMC, el 2008, va obrir camí amb la ponència que vam donar 
en aquest fòrum sobre la fusió abordada en el nou EGM; els 
puristes van posar el crit al cel sobre un procediment que al 
final ha estat, d’una manera o altra, abordat per tots. Al marge 
d’aquesta preocupació per mesurar els consums transversals 
de mitjans i suports, totes les ponències al llarg dels últims anys 
han donat resposta a les dues grans preocupacions genèriques: 
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• La necessària adaptació a la crisi econòmica.  • La investi-
gació dels consums - en forma i volum que internet genera, en 
associació amb noves pautes de consum propiciades pel des-
envolupament de dispositius mòbils i connectables.

Pressió conjunta
En aquest escenari global són els mitjans impresos (avui dia seria 
més apropiat denominar-los mitjans escrits) els que en major mesu-
ra han sentit la pressió conjunta de la crisi i del consum via internet. 
En pràcticament tots els països s’han produït retallades econòmi-
ques en els estudis dedicats al mesurament d’audiència, retallades 
que han passat (estan passant per dues línies d’actuació): 

• Menys recursos destinats a “treball de camp”, àrea de costos 
més rellevant, que ha portat en nombrosos casos a reduccions 
mostrals. • Derivació progressiva de la metodologia tradicional 
basada en enquestes personals i/o telefòniques, a tècniques de 
recollida de dades en línia .

Dins d’aquest segon aspecte, es podria emmarcar el camí ini-
ciat fa anys a AIMC Marques, o, més recentment, l’experiència 
que s’està pilotant per introduir gradualment entrevistes en línia 
(CAWI) en l’EGM.

Una altra línia d’actuació, ara ja gairebé generalitzada, té a 
veure amb els desenvolupaments per a la integració de dades 
procedents de diferents fonts. Es comencen a multiplicar les ex-
periències que, com deia abans, va iniciar Espanya. El consum 
multidispositiu ha provocat un progressiu descens de l’audiència 
de tots els mitjans i, principalment, els que tenen en el paper 
el seu sistema de distribució de continguts tradicional. Amb in-
ternet s’incrementa exponencialment la granularitat, impossible 
d’analitzar amb metodologies basades en mostres. Però alhora, 
internet deixa empremta digital, no d’individu, però sí de màqui-
na. Els registres censals de caràcter digital generen bosses im-
menses de dades (big data). S’imposa la via de sistemes que 
treballin amb aquesta base dual (trànsit i mostres), arribant a pro-
cessos de fusió i altres tècniques d’integració. S’entra així en una 
zona menys estandarditzada i transparent amb, en alguns casos 
dificultats, per substituir les monedes existents.

“Total brand“
El mesurament d’audiència d’internet per aquests productes 
denominats híbrids o unificats, no soluciona en tot cas el mesu-
rament total (Total Brand), és a dir, integrar en una única mètri-
ca dels consums que un mitjà té, combinant la seva distribució 
tradicional i digital. Aquesta és una necessitat fonamental, i en 
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aquest congrés de EMRO s’ha vist que les principals iniciatives 
s’estan donant en els mitjans escrits (abans anomenats impre-
sos), per les raons anteriorment enumerades (crisi i translació 
de consums a internet). El mesurament del Total Brand és ja 
una necessitat indefugible per als diferents agents del mercat:

• Perquè els mitjans puguin valorar degudament la seva audièn-
cia, tant en termes de cobertura com a perfil • Perquè les agèn-
cies de mitjans puguin implementar d’una manera més integra-
da les seves estratègies de planificació • Perquè els anunciants 
tinguin una millor forma de valorar la distribució més idònia de 
la seva inversió entre les diferents plataformes

I, enfront de totes aquestes necessitats, de nou apareixen les 
tècniques de fusió com l’alternativa més factible d’integració, 
sempre que es tinguin les variables suficients per a la trans-

ferència de dades del donant al receptor. Un exemple clàssic 
és el projecte en què AIMC porta treballant des de fa tres anys 
per a la fusió de dades de Premsa i Revistes de l’EGM amb els 
equivalents en ComScore. L’exemple més trencador és el que 
el JIC belga (CIMM) va presentar després de tretze mesos de 
debat intern, canviant el paradigma de la investigació en mi-
tjans impresos amb implicacions en l’àmbit comercial.

Bàsicament aquest canvi assumit pels belgues aprofundeix en 
tècniques de modelització per oferir dades d’audiència diària 
per a la premsa i audiències al nombre per a revistes. Veurem 
si aquest canvi en el terreny de la investigació té implicacions 
en la participació que tots dos mitjans té en el pastís publicitari.
(...)
He tractat de resumir alguns dels aspectes tractats en l’última 
edició de EMRO que apunten en moltes línies l’state of art (per-
dó, amics de l’Acadèmia) de la investigació d’audiències, reflec-
tint al mateix temps els grans reptes per al nostre mercat, rep-
tes que hem començat a abordar des AIMC, encara que sigui 
arrossegant el gran inconvenient (o gran avantatge) que té els 
JIC’s, que és la lentitud en els processos, però aquesta veloci-
tat (o no-velocitat) sempre està relacionada amb la creació del 
necessari consens i això sempre és positiu...
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Enguany creixerà la inversió global en 
publicitat. A Espanya, un 5 per cent
Per Marketing News, Dircomfidencial i AEC

La inversió global en publicitat creixerà un 4,4% aquest any, 
fins a arribar als 539.000 milions de dòlars; segons precisa  Ze-
nith Media. D’aquesta manera, l’agència millora les seves pre-
visions, ja que en el seu anterior estudi el percentatge estava 
marcat en el 4,1%.

També augmenta les seves perspectives per a l’any que ve 
(4,5%) i per al 2018 (4,6%). En les seves previsions de juny, 
l’agència de Publicis va establir per a aquest any un creixement 
menor del 4,3% i del 4,4%, respectivament.

Aquests ascensos s’expliquen pel millor comportament que 
s’espera que es produeixi aquest any als Estats Units. Zenith 
considera que la inversió publicitària en aquell país creixerà un 
4,4%, sis dècimes més que en l’anterior estudi.

Serà gràcies a la televisió, que tornarà a xifres positives de crei-
xement (+1%), després de contreure’s un 5% l’any passat. Tam-
bé contribuirà el creixement del 32% en la despesa en xarxes 
socials, gràcies a l’impuls dels nous formats, com el vídeo.

També presentarà un millor comportament de l’inicialment es-
perat per Zenith la regió de l’Europa occidental, que creixerà 
un 3,6%, una dècima més que en l’anterior previsió. Entre els 
països destacats, l’agència de mitjans cita Bèlgica, Finlàndia, 
Alemanya, Itàlia, Noruega, Portugal i Suècia. 

Aquest major creixement en general compensarà la previsió a la baixa 
que s’adjudica al Regne Unit, arrossegat pel Brexit. En el seu anterior 
estudi, abans del referèndum, Zenith esperava un creixement per a 
aquest any a les Illes Britàniques del 5,6%. Ara, la firma fixa un 5,4%.

No obstant això, l’autora de l’informe avisa que les conseqüèn-
cies per a Londres de la sortida d’Europa es notarà més a llarg 
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termini. De fet, l’any que ve es preveu un creixement de tot just 
el 3,4%, sis dècimes menys que en l’anterior previsió.

Els pressupostos es mouen cap al mòbil
Quant als suports, Zenith ja va pronosticar al juny que la inversió 
en mòbil superaria al desktop (la comercialització d’escriptori) 
el 2017. Doncs bé, aquest creixement serà encara més gran del 
pronosticat abans d’estiu: del 46% al 48%.

L’any que ve l’increment serà del 33%, quatre dècimes més 
que el previst al juny. En 2018, Zenith espera que el 60% dels 
pressupostos de publicitat digital es destinin al mòbil.

Com a conseqüència de l’augment de la despesa en mòbil, la 
inversió en desktop està en fase decreixent. Així doncs, la pu-
blicitat en aquest entorn baixarà un 0,8% aquest any, un 2,9% 
el 2017 i un 7,4% en 2018 .

D’aquesta manera, la publicitat en desktop patirà una caiguda 
en la seva inversió de 10.700 milions de dòlars entre 2015 i 
2018. Serà, per tant, el suport que més caigui, per sobre de la 
premsa (9.600 milions de dòlars) i les revistes (4.400 milions) .

Per contra, el mòbil serà el que més creixerà en aquest període 
(81.300 milions de dòlars), quantitat que serà set vegades més 
gran que la suma de televisió (7.300 milions), exterior (3.000 
milions), ràdio (+900 milions ) i cinema (+700 milions).

Aquest any la despesa de les marques augmentarà un 4,4% i 
del 4% en 2017.

A diferència de Zenith, l’agència de Dentsu Aegis si va difondre 
dades individualitzades d’ Espanya, on la inversió creixerà un 
5% aquest any , fet que suposa una correcció a la baixa de tres 
dècimes com a conseqüència de la incertesa política; mentre 
que el 2017 serà del 4,4%.

La inversió publicitària a Espanya creixerà enguany un 5% 
 

Complementant aquest 
Dossier d’El Butlletí de 
l’AMIC, en la prime-
ra part del qual Zenith 
Media dóna una visió 
global de la inversió 
publicitària al món, par-
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lem ara de l’agència de mitjans Carat -que forma part de la 
multinacional Dentsu Aegtis Network- que acaba de fer públic 
un estudi on específicament dedica un ampli capítol a l’Estat 
espanyol, a més del seu informe global. Carat espera que la 
inversió publicitària a Espanya en 2016 creixi un 5%. Després 
d’una profunda caiguda fins a l’any 2014, aquesta previsió de 
creixement és una continuació de la recuperació positiva del 
mercat publicitari. No obstant això, aquestes prediccions estan 
lleugerament per sota del 5,3% de març d’aquest mateix any, 
segurament per la incertesa i l’estancament polítics, que conti-
nuen afectant l’economia espanyola. La mateixa tendència es 
mantindrà en 2017, quan s’espera que la despesa creixi a un 
ritme més moderat, el 4,4%.

Digital és el principal motor de creixement de la inversió a Es-
panya, amb una previsió d’augment del 11,8% el 2016 i del 
10,2% en 2017. Amb un 27,2% del mercat publicitari el 2016 i 
un 28,7 % el 2017, Digital és el segon mitjà en inversió.

Per la seva banda, la Televisió manté la major quota de mercat 
(41%) i Carat pronostica a aquest mitjà un augment del 4,3% 
per a aquest 2016. No obstant això, l’informe preveu que la 
quota d’inversió publicitària a Televisió pateixi una lleugera dis-

minució en l’any 2017, fins al 40,7%. Vídeo Online és la subca-
tegoria digital que presenta el major creixement, i l’estudi pre-
veu que augmenti en un 25,8% el 2016 i 20,1% el 2017. 

Dades globals
Segons la investigació, el mercat publicitari mundial creixerà 
un 4,4% el 2016, fins a superar els 548.000 milions de dòlars. 
Aquesta evolució en positiu, que continuarà el 2017, es veu im-
pulsada pel mitjà digital.  Els positius dades amb què conclourà 
el present exercici, d’acord amb la investigació, es veu referma-
da per esdeveniments d’alt interès que han tingut lloc aquest 
any. Entre ells figuren l’Eurocopa de futbol, els Jocs Olímpics i 
els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro.

En 2016, Carat prediu creixement en les majoria de les regions, 
especialment a Amèrica del Nord (+ 5%) i Rússia (+ 6,2%). Als 
Estats Units, per exemple, les eleccions presidencials per si so-
les generaran 7.500 milions de dòlars.

Malgrat una lleugera moderació després del referèndum per la 
seva sortida de la Unió Europea, Regne Unit segueix sent el mer-
cat de la publicitat més gran d’Europa Occidental, amb un creixe-
ment positiu del 5,4% per al 2016, superior a la mitjana de la regió 
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(2,9%). Malgrat un lleuger descens a causa de la volatilitat d’alguns 
mercats, s’espera que l’evolució positiva de la inversió publicitària 
mundial continuï en 2017 fins a arribar als 570.000 milions (+ 4%).

Pel que fa a mitjans, digital segueix creixent a nivells de dos 
dígits amb una predicció de creixement del 15,6% el 2016 i del 
13,6% el 2017. Gràcies a l’impuls del mòbil, del vídeo en línia 
i dels mitjans de comunicació social , s’espera que la inversió 
de mitjans digitals pugui assolir el 27,7% del total invertit en 
mitjans en 2016. Per 2017 es preveu que arribi al 30,2%.

La Televisió, per la seva banda, continua sent el mitjà que agrupa 
el major percentatge (41,1% el 2016). S’espera aquest mitjà que 
creixi el 2,3% el 2017, encara que el seu percentatge respecte 
al total de la inversió representarà només el 40,3% l’any que ve. 
En Gràfica seguirà disminuint la publicitat en 2016 (-5,5%) i 2017 
(-4,3). D’altra banda, creixeran en 2016 Cinema (+4,5%), Ràdio 
(+2,4%) i Exterior (+3,5%), però les previsions indiquen que la 
despesa en aquests mitjans disminuirà lleugerament durant 2017.

Europa Occidental
Pel que fa a la inversió publicitària a Europa Occidental, es pre-
veu un creixement moderat del 2,9% el 2016. Els mercats que 

experimentaran un major creixement són Regne Unit (5,4%), Ir-
landa (7,5%), Suècia ( 6,4%), Espanya (5,0%) i Grècia (+4,2%). 
Amb menor creixement o descens en la inversió trobem a 
França (0,9%), Països Baixos (1,3%), Finlàndia (-0,6%), Suïssa 
(-1,0%) i Noruega (-3,7%).

L’estudi preveu que la inversió a Europa Occidental abasti els 
94.400 milions de dòlars en 2016, xifra que suposa el 17,2% de 
la inversió publicitària mundial. A més, Carat assegura que la 
inversió creixerà un 2,7% en aquesta regió durant 2017.

La premsa dispara un 20% la publicitat de les seves edi-
cions digitals
 

Com hem vist més amunt en 
aquest mateix Dossier, la prem-
sa en paper no passa pel seu 
millor moment. No obstant això, 
hi ha una llum d’esperança en 
aquest negre panorama i para-
doxalment és la publicitat digi-
tal que en el cas de totes les 

capçaleres ha crescut una mitjana del 20% al juliol.
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Els grans diaris són els que lideren la publicitat digital i el seu 
creixement al juliol. En aquesta línia El País va ingressar al 
juliol 2,3 milions d’euros, el que es tradueix en un creixement 
del 16% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, una 
alça acumulada del 20%; la particularitat és que el diari de Prisa 
ingressa ja el 44% dels seus ingressos de publicitat mitjançant 
la seva plataforma d’Internet.

El Mundo manté un comportament similar amb uns ingressos 
de dos milions d’euros i un creixement del 19% i el 14%, res-
pectivament. En el cas de la capçalera d’Unidad Editorial la 
seva publicitat digital representa el 41% dels seus ingressos 
publicitaris totals. Una dada que no obstant això no es repeteix 
en la resta de les capçaleres. De fet, la mitjana general de ju-
liol indica que només el 29% dels ingressos publicitaris de les 
capçaleres afiliades a l’AEDE (pràcticament totes) són digitals.

ABC és el tercer en facturació de publicitat digital amb 1,1 milions 
d’euros, un alça del 23% mensual i el 21% anual. La Vanguardia 
arriba als 933.000 euros, un espectacular creixement del 66% i el 
28% respectivament. El Periódico de Catalunya és un altre dels 
que ha experimentat un gran creixement amb 351.000 euros, 
una millora del 74% i el 39% en el mensual i l’acumulat.

L’edició digital de la Voz de Galícia és la següent en disputa 
amb uns ingressos al juliol de 330.000 euros, un alça del 42% 
i del 2,8% en el que va d’any. Tanquen la llista La Razón amb 
276.000 euros i un 133% de creixement al juliol el que comple-
ta un acumulat dels primers set mesos de l’any de creixement 
el 63%. El Correo arriba als 244.000 euros de publicitat digital 
i és l’únic que perd ingressos: un 13% al juliol i un 1,8% en 
l’acumulat.

Els diaris esportius segueixen sent de les capçaleres que més 
facturen en les seves edicions digitals. El diari AS va ingres-
sar 1,3 milions al juliol, el mes dels partits més importants de 
l’Eurocopa, un 14% més en un any i un 23% en el acumulat 
anual. Marca va ingressar 1,8 milions d’euros el que va signifi-
car un creixement del 9,8% i del 18% respectivament. Mundo 
Deportivo arribà als 446 mil euros i un 50% de creixement al ju-
liol i del 40% en l’acumulat, mentre que Sport només va ingres-
sar 331.00 euros i va millorar un 27% i un 42%, respectivament.
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Els mals del periodisme
Per José Sanclemente, president de la societat editora 
d’eldiario.es / eldiario.es

Últimament llegeixo molts articles de periodistes que intenten ex-
plicar quan de malament està el periodisme. Alguns, per teoritzar 
sobre els culpables d’aquest mal,  barregen la situació de crisi 
d’alguns mitjans de comunicació i de les seves empreses edito-
res amb la mala praxi dels periodistes, altres carreguen sobre la 
manca d’independència que uns i altres tenen dels poders fàctics 
que tenallen la informació, a saber: els anunciants i el poder polític.

Pocs s’atreveixen a dir, algun ho fa, que és la gent la que no sap 
valorar els continguts informatius de qualitat i estem caient en 
una societat desinformada o informada parcialment per canals 

succedanis dels mitjans de comunicació que es troben en les 
xarxes socials. Potser els mitjans i els seus periodistes fa temps 
que ja no tenen el monopoli de la informació, ni tan sols el de 
la millor informació. Això seria un greu problema. És com si els 
metges ja no fossin els millors prescriptors dels tractaments per 
a una malaltia i ens poséssim en mans de xarlatans i curanderos.

Algun periodista, com és el cas de Manuel Rico (director 
d’Infolibre) s’immola i reparteix la culpa entre tots els col·lectius, 
inclosos els lectors, això sí, d’esquerres:  “Com hem arribat fins 
aquí? -es pregunta analitzant el panorama mediàtic espanyol-. 
Doncs molt senzill: som els responsables els editors, directius 
de mitjans i lectors que afirmem ser d’esquerres, que denun-
ciem la situació mediàtica, que ens omplim la boca amb la im-
portància de la llibertat de premsa i que no hem sabut o volgut 
crear, defensar o donar suport a mitjans que reflecteixin aques-
ta visió del món (podent fer-ho, és clar)”

Altres, com Miguel Mora de CTXT, ens salven als lectors i ca-
rreguen contra l’establishment dels acomodaticis i endeutats 
mitjans i dels nous periodistes que han substituït els que han 
estat purgats per incòmodes: “Endeutats fins a les celles i cada 
vegada més allunyats de la realitat, molts d’aquests mitjans han 
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atorgat el timó als periodistes més mediocres i covards de les 
seves plantilles, després de desempallegar-se dels més incò-
modes aplicant una reforma laboral bananera. I avui aparenten 
mantenir un poder que ja no tenen buscant punxades com si-
gui, manipulant notícies i enquestes, emetent vídeos de gatets 
i massacres, dictant titulars als reporters, intoxicant i espantant 
les velles amb editorials indignes d’aquest gènere, ocultant en 
les seves portades informacions rellevants quan són incòmo-
des per als seus amos, excloent del debat a les firmes més 
crítiques amb el sistema, i/o donant veu a prosistes de sonall i 
cascavell mancats de consciència ètica i social.”

Un gran periodista, Gumersindo Lafuente, asseverava en el 
seu Manifest estival sobre el periodisme acomodat que els mals 
no eren als suports sinó en el compromís amb la informació ve-
raç i lliure: “I tant de bo que l’ofici periodístic -diu l’impulsor de 
la Fundació Porcausa- s’adoni que la seva salvació no està en 
els debats estèrils sobre el suport, les xarxes o la viralitat. Si no 
hi ha rigor, originalitat i compromís, poc interessant queda per 
salvar d’una cosa tan bella com el periodisme.”

El més fàcil seria concloure que tots tenen raó en els mals que 
assolen al nostre periodisme i potser aquesta és la conclusió a 

la qual arriben vostès llegint-los. Estaríem llavors davant una 
fallada multiorgànica que els metges descriuen com el més 
greu al que s’enfronten quan un pacient ingressa a l’UCI hos-
pitalària.

Possiblement a l’UCI informativa caldria subministrar un tracta-
ment d’independència al mitjà i al periodista per evitar que els 
poders fàctics seguissin fent mal al cor del periodisme, també 
seria necessari oxigenar els pulmons perquè entrés aire fresc 
i eliminés els residus de contaminació informativa interessada. 
Potser amb això n’hi hauria prou per salvar-se, per sobreviure, 
però no per portar una vida amb normalitat.

Per tornar al que potser un dia va ser el periodisme per a la 
societat, per interessar als seus ciutadans i recuperar la credi-
bilitat en els mitjans i en els periodistes ha de donar-se una altra 
condició: el periodisme ha de ser capaç de sacsejar les cons-
ciències dels ciutadans. “Si les coses segueixen per aquest 
camí- segons Monica Bauerlein/Clara Jeffery (Mother Jones)- 
desapareixeran les notícies que revelin alguna cosa substan-
cial sobre la manera en què funciona el poder. Cal temps (molt 
més del que es pot justificar econòmicament) i estabilitat, calen 
reporters i editors segurs que els seus treballs no desaparei-
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xeran si no hi ha grans beneficis, o si els poderosos s’ofenen. 
A aquest tipus de periodisme li mou un desig de sacsejar les 
consciències, no de ser rendible únicament.” Aquest pot ser 
l’antídot definitiu contra els mals del periodisme, però no està 
a l’abast de tots.   
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