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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.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Les publicacions de proximitat i les revistes nacionals van obtenir un volum de negoci de prop 50 milions el 2015
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Repunta la inversió en màrqueting i publicitat, segons Trend Score

COMUNICACIÓ DIGITAL
L’esdeveniment “Roba la meva eina” va presentar recursos de codi obert per a periodistes

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Inversió publicitària en diaris i revistes: un túnel sense llum al final?

NOVES EINES
El YouTube Player per a editors de premsa s’estén a Europa

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els usuaris de mitjans socials no volen tantes notícies

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Un professor renuncia a fer classes a futurs periodistes cansat de batallar contra el mòbil i les xarxes socials
TRIBUNA: Perquè es fusionen els mitjans digitals?
ENTREVISTA: Com s’ha d’abordar el periodisme de negocis
ANÀLISI: El 95% dels periodistes espanyols afirma que els polítics els ofereixen diners.
DOSSIER: La proposta de la Comissió Europea sobre els drets d’autor a internet no complau tothom
OPINIÓ: Les campanyes publicitàries han mort. El màrqueting modern és un intercanvi de dades
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Les publicacions de proximitat i les 
revistes nacionals van obtenir un volum 
de negoci de prop 50 milions el 2015

Dilluns es va presentar la segona edició del  Llibre Blanc de 
les Revistes i la Premsa en Català amb les dades conjuntes 
de la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes 

i Mitjans digitals editats en català que aplega el gruix de les 
publicacions del país. En un Power Point de 23 pàgines, Media 
Hotline, l’empresa madrilenya especialista en anàlisis i control 
per a l’eficàcia publicitària, analitza l’estat de les 615 empreses 
editores de premsa, revistes i mitjans digitals de pagament i 
gratuïts de Catalunya que s’apleguen sota l’aixopluc de la Fe-
deració d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans 
digitals editats en català, entitat que aplega l’Associació Ca-
talana de Premsa Comarcal (ACPC), l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC) i  l’Associació de Publica-
cions Periòdiques en Català (APPEC).  

El treball fa una radiografia de les 615 editores del país, 334 
de les quals treballen en format paper i 281, en digital. El vo-
lum de negoci d’aquestes empreses durant el 2015 va ser de 
48,8 milions d’euros, una xifra que significa un creixement del 
2,4% respecte a l’any anterior. Pel que fa al número de treballa-
dors, el gruix de publicacions de la federació dóna feina a 2.497 
persones, xifra que ofereix un 1,5% de augment respecte l’any 
2014. Pel que fa a l’impacte, 9 de cada 10 lectors catalans de 
premsa ho són de publicacions de la federació, els quals repre-
senten el 40% dels lectors de premsa i/o revistes de Catalun-
ya. I si es tracta de definir el perfil mitjà d’aquest lector, aquest 
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seria un individu d’entre 25 i 54 anys (al 50% homes i dones), 
d’estudis mitjans, de nivell econòmic mig-alt i que dedica 25,8 
minuts de lectura per publicació.

Format paper.- L’informe presentat al Palau Robert, de Bar-
celona, reflecteix que la premsa en paper segueix sent la base 
del model de negoci, ja que representa un 95% del volum to-
tal de diners. Durant el 2015, les publicacions en format paper 
van tenir  un volum  de negoci de 46,4 milions d’euros, una 
xifra que suposa un augment del 1,56% respecte l’any 2014 
(45.684.000). El 62,5% d’aquesta quantitat són ingressos pu-
blicitaris i el 33,8% per venda i subscripció d’exemplars. Cal 
remarcar també la fidelització dels lectors de la premsa escrita 
de proximitat, on el 48,1% de les vendes són per subscripció, el  
37,7% per vendes al quiosc, i el  15,8% a través d’altres canals. 

I pel que fa al volum de distribució, les publicacions gratuïtes 
van distribuir  27.373.601 de còpies al llarg de l’any 2015; el 
que significa 1.200.175 exemplars distribuïts per número. I les 
publicacions de pagament, van difondre 13.194.779 exemplars 
al llarg de l’any 2015, amb una mitjana de 471.237 exemplars 
difosos per cada número.

Entorn digital.- En l’entorn digital cal constatar l’augment signi-
ficatiu del ingressos, assolint-se la xifra dels 2,4 milions d’euros, 
la qual augmenta en un 22% la de l’any anterior (1.957.600 
euros). Aquest creixement es deu a la conjugació de tres fac-
tors: l’adaptació que els editors fan dels continguts al nou model 
multi format que requereixen les noticies (xarxes socials, tau-
leta, smartphone, ordinador, etc..); l’actualització continua de 
continguts que demanda aquest entorn digital, i  l’augment en la 
contractació de personal especialitzat per poder respondre als 
reptes d’aquest entorn  digital. 

L’anomenat Llibre Blanc que es va presentar és, en realitat, 
l’anàlisi i control per a l’eficàcia publicitària de les publicacions 
de la Federació d’Editors, de cara a posicionar-se davant les 
centrals de mitjans i agències de publicitat, i ha comptat amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mi-
tjans Digitals Editats en Català té com a principals objectius, estar 
al servei de les empreses de mitjans de comunicació social;  defen-
sar la realitat lingüística de Catalunya; promoure el rigor, les bones 
pràctiques, la innovació i la rendibilitat dels mitjans; informar de les 
noves tendències del sector,  i impulsar la formació d’editors i tre-
balladors. L’autor d’aquest estudi és el sociòleg i expert en mitjans 
Enric Yarza, president de Media Hotline, que ha  combinat la in-
formació de diverses fonts com OJD (Difusió de la Premsa); OJD 
Interactiva (usuaris únics digitals); EGM (audiències dels mitjans); 
Comscore, audiències de mitjans digitals; Arce Media (ocupació 
publicitària), l’Estudi del Gremi de Publicitat sobre la Inversió Publi-
citària a Catalunya i els resultats d’un qüestionari enviat a més de 
300 empreses del món editorial, publicitari i empresarial de la nació.

La presentació d’aquest treball va estar presidida per Miquel Ga-
misans Martín, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de 
Comunicació, amb la presència d’Ignasi Genovés, director gene-
ral de Difusió; Francesc Fàbregas, president de Premsa Comar-
cal; Ramon Grau, president de l’AMIC; Lluís Gendrau, president 
de l’APPEC, i Enric Yarza,  autor de l’estudi i president de Media 
Hotline. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al resum 
d’aquest treball de Media Hotline CLICANT AQUÍ  (foto ACPC)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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Repunta la inversió en màrqueting i 
publicitat, segons Trend Score
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Segons la darrera i recent onada del baròmetre Trend Score, de 
l’Associació Espanyola d’Anunciants i Scopen juntament amb 
SCOPEN, el 2016 es tancarà com el primer any amb xifres po-
sitives en inversió en màrqueting i publicitat.

Així, si es confirmen les dades de previsió aportades pels 75 
anunciants que han participat en aquesta 13a onada del barò-
metre Trend Score 2016 pot tancar-se com el primer any amb 
xifres positives en inversió en màrqueting i publicitat en tots 
dos semestres. Un resultat sense precedents en les 13 onades 
del baròmetre, tal com mostra el tracking d’evolució amb dades 
2009-2016.

Malgrat les bones dades, les expectatives dels anunciants de 
cara al segon semestre de l’any no són de grans creixements, 
sinó més aviat de manteniment de les inversions després d’un 
primer semestre amb increments del 1,3% -1,4%.

En aquest sentit, ens trobem amb dades molt similars a les reco-
llides durant el primer semestre de 2015, confirmant la tendència 
-cada vegada més clarament- d’una major activitat en comunica-
ció dels anunciants durant els primers sis mesos de l’any.

La situació política i la menor despesa familiar estan afectant 
les inversions dels anunciants que, tot i així, esperen tancar 
l’any amb un creixement global mitjà per sobre de zero.

De cara al segon semestre, les expectatives són d’estabilitat, 
molt recolzades especialment per la tendència a una més gran 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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inversió en publicitat, especialment en digital on més del 60% 
dels anunciants indica que incrementarà la seva inversió. Ara 
falta saber a quin preu.
Ens trobem, per tant, amb uns resultats del Trend Score on 
s’aprecia una clara evolució positiva de les inversions i una ten-
dència global de més estabilitat per al mercat. Begoña Gómez, 
directora tècnica de l’AEA, explica que es troben davant un im-
puls positiu que evidencia la recuperació del mercat. “Tendèn-
cia que esperem que es mantingui davant del vaivé dels mer-
cats. La inversió en mitjans digitals i continguts adquireix gran 
protagonisme en aquesta recuperació “, aprofundeix.
 
Per la seva banda, Patricia Chávez, consulting director de Sco-
pen, expressa en l’informe que el mercat presenta una combi-
nació interessant d’optimisme i cautela que pot donar inici, si 
els resultats es compleixen, a una etapa de major estabilitat i 
creixement, allunyats de les grans caigudes d’inversió dels úl-
tims anys. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al treball de 
Trend Score CLICANT AQUÍ  

Poc català a la tele. El Punt, la tele 
local privada més vista
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el número 5 
del Butlletí d’Informació sobre l’audiovisual a Catalunya (BIAC), 
que correspon al segon quadrimestre de l’any.  A més de fer una 
radiografia puntual sobre el sector i aportar les darreres xifres rela-
tives a l’oferta, el consum i audiències dels mitjans audiovisuals a 
Catalunya, el butlletí presenta les dades que el CEO, a petició del 
CAC, ha inclòs a l’última enquesta Òmnibus.  El BIAC inclou tam-
bé una secció especial sobre la revisió de la Directiva de serveis 
de comunicació audiovisual. La revisió s’inscriu dins de la Digital 
Single Market Strategy, iniciativa que pretén establir el mercat únic 
digital europeu, com ja succeeix amb el mercat audiovisual offline.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La llengua a la televisió
Cal dir que la televisió local a Catalunya emet a través de 50 
canals, dels quals 11 (el 22%) són públics i 39 (el 78%) són 
privats. La llengua vehicular de tots ells és el català.

Tot i que habitualment la televisió pública catalana lidera les au-
diències a Catalunya, el castellà és la llengua principal de con-
sum televisiu. Els grups espanyols compten amb més oferta i més 
audiència. La distància entre el castellà i el català ha augmentat: 
l’increment de l’oferta de canals TDT,  l’entrada de noves plata-
formes de distribució de continguts audiovisuals i el creixement 
de la televisió de pagament s’ha fet, majoritàriament, en llengua 
castellana.  Segons el darrer estudi de Kantar Media, l’audiència 
per la llengua en què emeten els grups televisius  (en %, mitjana 
de gener a agost de 2016) és la següent: en castellà, 69,6 % i 
en català 18,9 %.  Els percentatges no sumen 100% perquè es 
refereixen només al share dels canals en obert d’àmbit estatal 
i nacional. Caldria sumar la televisió de pagament a l’oferta en 
castellà i la televisió local a l’oferta en català. RTVE emet en 
català en les desconnexions, que Kanta Media no comptabilitza.   

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al BIAC del 
segon quadrimestre de 2016 CLICANT AQUÍ  (d’AEC)

Sant Andreu TV, ETV, Gavà TV, Molins 
TV, i la Xarxa de Comunicació local 
creen l’informatiu “Al dia Llobregat”

L’informatiu territorial cobreix la informació del Baix Llobregat gràcies 
a la cobertura e les televisions adherides en aquesta coproducció
  
Els mitjans associats a l’AMIC, Sant Andreu TV i ETV, juntament 
amb Gavà TV, Molins TV i la Xarxa de Comunicació Local han 
creat l’informatiu diari “Al dia Llobregat” que cobreix l’actualitat 
del Baix Llobregat amb notícies de proximitat, esportives, cultu-
rals i/o d’impacte. L’informatiu que té una durada de 25 minuts 
es pot veure a les diferents televisions que el coprodueixen, així 
com a través d’internet.
 
Manel Gómez, director de Sant Andreu TV, ha destacat la im-
portància d’iniciatives com aquestes per donar veu a informa-
cions de proximitat que els grans mitjans generalistes ignoren: 
“La coproducció d’un informatiu diari amb les notícies de proxi-
mitat, posa de relleu la importància que tenen les televisions lo-
cals per fer arribar a la ciutadania notícies que en altres mitjans 
audiovisuals generalistes no tindrien cabuda”. (redacció AMIC)

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 Vallenc i Nova Conca es renoven
Els setmanaris El Vallenc i Nova Conca han estrenat nova 
imatge. En els números que van arribar el passat divendres 
als quioscos (el 1.479 i el 1.257, respectivament), les dues pu-
blicacions germanes van presentar nova maquetació i disseny, 
amb una millora gràfica. La renovació no es limita a la imatge i 
s’acompanya de nous continguts, amb un increment de l’opinió i 
la reflexió. A més, en el cas d’El Vallenc, el canvi s’ha completat 
aquest dimarts amb una renovació del seu portal, amb el qual 
s’ha buscat una millora del disseny per disposar d’un web més 
dinàmic i actiu. El nou web també incrementa el nombre de 
peces informatives i vol potenciar el format vídeo.

Les millores s’han acompanyat amb un reforç de la plantilla 
de periodistes i col·laboradors dels dos setmanaris editats pel 
Grup El Vallenc. (de Comunicació 21)

Canvis a la revista Nova Tàrrega
La revista Nova Tàrrega, que edita l’empresa del Grup Segre 
Eco Serra SL, és a punt d’encetar una nova etapa amb l’estrena 
de la seva nova imatge, el principal atractiu de la qual serà que 

deixarà de ser en blanc i negre. Així doncs, a partir d’aquest 
mes de setembre aquest setmanari, amb més de 70 anys de 
trajectòria, estrena nova maquetació 100 % en color amb la 
finalitat d’esdevenir una publicació molt més atractiva, tant per 
als lectors com per als anunciants.

La nova Nova Tàrrega no només experimenta canvis estètics, sinó 
que també incorpora noves seccions i col·laboradors fruit de la vo-
luntat d’establir noves sinergies que permetin satisfer les peticions 
dels seus lectors, expressades l’octubre passat en les enquestes 
de valoració de la revista, que han estat el punt de partida per re-
novar el setmanari dirigit per Lourdes Cardona. (d’AEC)

El Periódico llança la revista On 
Barcelona

Avui, divendres, El Periódico estrena un nou suplement, On Bar-
celona, que es distribuirà tots els divendres amb el diari. Es trac-
ta d’una nova revista que vol explicar la vida urbana, la cultura, 
l’oci, els espectacles, les tendències o la gastronomia combinant 
“informació i joc, rigor i esperit lúdic, utilitat i gràcia”, segons ex-
plica el diari. El seu director és el periodista Pau Arenós.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La revista s’organitza en els següents blocs: El que més (tema 
de portada), A l’última (vivències ciutadanes), Mirar (cine-
ma, teatre, exposicions, fotografia), Llegir, Escoltar (música), 
Cuine’s (restaurants, vins, productes), Visitar (escapades, ho-
tels) i L’última (que enllaça amb l’assumpte tractat a la portada). 
(d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’esdeveniment “Roba la meva eina” 
va presentar recursos de codi obert 
per a periodistes
Per Sam Berkhead / ICFJ

A la Conferència de Periodistes i Editors d’Investigació (IRE, 
en la sigla en anglès) del cap de setmana passat, periodistes, 
desenvolupadors de notícies i programadors es van reunir a 
Nova Orleans durant quatre dies per discutir el periodisme 
d’investigació en totes les seves formes.

En aquest entorn d’aprenentatge compartit, intercanvi d’idees i 
col·laboració, el Programa Internacional ICFJ Knight de Beques 
de Periodisme va organitzar una nova edició del seu esdeveni-
ment “Roba la meva eina” durant la conferència. 

Abans de la conferència, IJNet i ICFJ Knight van compilar 10 
eines de codi obert per a periodistes d’investigació creades pels 
becaris ICFJ Knight, que es poden veure CLICANT AQUÍ  

A continuació coneixerem vuit de les eines que es van exposar 
durant l’esdeveniment i que pots utilitzar en la teva pròpia re-
dacció.

Robert Gebeloff, editor de projectes amb bases de dades del 
New York Times, va mostrar com utilitzar XML Grid per accedir 
i interpretar les dades d’un lloc web. Usant aquestes eines i 
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tècniques, Gebeloff va mostrar, per exemple, com qualsevol pot 
trobar quina botiga Trader Joe ven cervesa simplement raspant 
el codi XML del lloc. Gebeloff ha publicat instruccions detallades 
per raspar llocs sense programar en la seva pàgina de GitHub.

Amanda Strydom, cap de redacció de la Xarxa Africana de 
Centres de Periodisme d’Investigació (ANCIR), va presentar 
Siyazana, que revela connexions financeres entre l’esfera pú-
blica i privada sud-africana, facilitant la investigació i millorant 
la transparència. Siyazana va néixer a partir de Grano, una eina 
de mapeig per il·lustrar influències polítiques i econòmiques. 
Pots fer servir el codi de Siyazana en GitHub i adaptar-lo a la 
teva pròpia redacció i país CLICANT AQUÍ.

Mike Tigas, desenvolupador d’aplicacions de notícies en Pro-
Publica, va oferir Tabula i Onion Browser . Tabula extreu dades 
de documents PDF i els exporta a una plantilla CSV o Microsoft 
Excel. Aquesta eina ha estat utilitzada en projectes de recerca 
per ProPublica , pel diari La Nación d’Argentina, pel  New York 
Times i altres. El seu codi en GitHub està aquí . Onion Browser 
és un navegador per iOS que permet als usuaris navegar per 
la web anònimament a través de la Tor onion router network . 
Róbali el codi de Onion Browser CLICANT AQUÍ  

El becari ICFJ Knight Jorge Luis Serra va mostrar Salama, 
l’aplicació d’avaluació de riscos que va crear per a periodistes que 
treballen en entorns perillosos. En utilitzar Salama, tant periodistes 
com a mitjans de comunicació poden determinar el seu nivell de 
risc. Un cop determinat aquest, Salama ofereix recursos de segu-
retat específics per a cada cas. El codi de Salama és aquí.

L’eina de Ted Han, DocumentCloud, és un repositori de fonts 
primàries per a periodistes, investigadors i activistes. Usant 
DocumentCloud Pages, pots incrustar aquests documents dins 
d’articles o llocs web. Ha estat usat per mitjans com BuzzFeed 
i The Chicago Tribune, i va jugar un paper en una peça que va 
guanyar un Pulitzer. 

David Lemayian, programador líder d’Code for Africa, va mos-
trar sourceAFRICA, un repositori de més de 21.000 documents 
processables i dades de tot Àfrica. ANCIR va desenvolupar 
sourceAFRICA a partir del codi de DocumentCloud, adaptant-lo 
per servir com un catàleg per a documents africans amb poten-
cial d’estimular el canvi social. 

Troy Thibodeaux, editor de tecnologia interactiva d’Associated 
Press, va mostrar Geomancer. L’eina permet als periodistes 
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combinar dades instantàniament basades en la seva geografia 
compartida, una tasca que normalment requereix diversos pas-
sos. Hackeja el codi de Geomancer a GitHub aquí.

Miranda Patrucic, periodista i editora de OCCRP, va parlar 
sobre Investigative Dashboard, una plataforma que facilita la 
feina dels periodistes d’investigació. Consisteix en motors de 
recerca, bases de dades, un sistema de suport a la recerca i un 
gestor de fitxers. D’aquesta manera es converteix en un recurs 
complet per als periodistes que estan investigant alguna cosa. 
Pots trobar el seu codi en GitHub aquí.

Informe Ditrendia 2016: Un espanyol 
usa el seu telèfon intel·ligent 3 hores i 
23 min/dia 
Es tracta del Informe Ditrendia 2016: Mobile a Espanya i al Món. 
A la fi de 2015 la penetració de telèfons mòbils en el món va 
ascendir al 97%. El nombre de dispositius mòbils a nivell global 
va arribar als 7.900 milions, més que persones hi ha al nostre 
planeta. Només quatre regions en el món tenen una penetració 
del mòbil menor del 100%. A Europa, 78 de cada 100 habitants 

compta amb un telèfon mòbil intel·ligent (smartphone). El tràn-
sit global mòbil creixerà prop de 8 vegades entre 2015 i 2020. 
En 2019 el vídeo mòbil suposarà el 72% de tot el trànsit global 
de dades mòbils.

Els telèfons mòbils intel·ligents a Espanya, representen ja el 
87% del total de telèfons mòbils, el que situa l’estat espanyol 
en a primera posició a nivell europeu. Tenim més telèfons mò-
bils intel·ligents que ordinadors: Un 80% dels espanyols té un 
smartphone. mentre que només un 73% té ordinador (ja sigui 
de sobretaula o de portàtil). L’edat d’inici és molt més primeren-
ca. El 2015, un 98% dels joves de 10 a 14 anys comptava ja 
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amb un telèfon d’última generació amb connexió a Internet. Un 
espanyol usa el seu telèfon intel·ligent 3 hores i 23 min/dia.  A 
Espanya,  els nens de 2 a 3 anys utilitzen habitualment el mòbil 
dels seus pares. A Espanya, el trànsit a través de dades mòbils 
es multiplicarà per 7 entre 2015 i 2020, fet que suposa un incre-
ment interanual del 46%. 

I més dades de l’informe: A Espanya el sistema operatiu més 
utilitzat segueix sent Android, que continua el seu augment amb 
un índex de penetració del 84% en 2015, seguit molt de lluny 
per IOs (que a més baixa un punt davant l’any anterior). Pel que 
fa a marques, Samsung lidera el sector, encara que les seves 
xifres han caigut a favor d’altres marques (influenciat per l’auge 
de marques de baix cost procedents sobretot de la Xina).

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi com-
plert Informe Mobile en España y en el Mundo 2016. Només cal 
CLICAR AQUÍ  (dÀmbit d’Estratègia i Comunicació)

Es gesta Setembre, un nou digital 
crític, social i cultural

La cooperativa de comunicació osonenca Dies d’Agost ultima 
la posada en marxa de Setembre, una nova publicació digital 
de periodisme crític, social i cultural. L’objectiu del nou mitjà és 
donar visibilitat a punts de vista i temàtiques que costa trobar 
en altres mitjans a través d’un periodisme reposat i fet des de la 
proximitat. Impulsada pels periodistes Josep Comajoan i Sara 
Blázquez (a la foto), la previsió és que Setembre comenci a 
publicar regularment a partir de mitjans de novembre. El nou 
digital publicarà un reportatge i una entrevista en profunditat 
a la setmana. Per endegar el projecte, s’ha posat en marxa 
una campanya de micromecenatge que té per objectiu recaptar 
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7.000 euros per finançar el projecte i assolir una base de subs-
criptors suficient.

Dies d’Agost es va constituir el passat gener i, a banda del pro-
jecte de Setembre, també fa l’acompanyament en comunicació 
a entitats i empreses, prioritàriament de l’economia social i soli-
dària, tercer sector i de producte cultural, ecològic i de proximitat. 
Es pot veure la promoció CLICANT AQUÍ  (de Comunicació 21)

Neix Món Terrassa

El grup Totmedia fa 
un pas endavant més 
amb Món Terrassa, 
la nova edició de Te-
rrassa i comarca. Món 
Terrassa disposa de 
redacció pròpia (carrer 
de la Font Vella 7, al 
cor de la ciutat) i d’un equip periodístic i comercial de primera 
línia que oferirà informació constant, vint-i-quatre hores al dia, 
set dies a la setmana, 365 dies l’any.

La nova edició es caracteritza per un ús intensiu de les xarxes 
socials, amb continguts sempre en obert. Món Terrassa, a més, 
també explica la ciutat cap enfora, des de l’edició nacional d’El 
Món. Tot plegat, amb la cobertura tècnica, logística i periodísti-
ca del grup Totmedia. (d’El Món)

eldiario.es serà el vuitè digital amb 
més usuaris després de comprar 
Vertele
El sector dels mitjans digitals ha sofert una transformació radi-
cal en l’últim any com a conseqüència de dues circumstàncies 
substancials. En primer lloc, el sorgiment de noves publicacions 
d’informació generalista -com són  El Español i OK Diario-  avi-
var la competència per un mercat de 31 milions d’usuaris únic 
, segons les últimes dades de comScore; i un volum d’inversió 
de 1.249,8 milions d’euros el 2015.

En conseqüència, i partint del fet que a dia d’avui el sector se-
gueix depenent de la publicitat, ja que la facturació per subs-
cripció creix encara que a un ritme lent; són diversos els mi-
tjans que han optat per trenar aliances o fusionar-se de manera 
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directa amb altres per intentar arribar a una major audiència i, 
d’aquesta manera, obtenir un avantatge comercial. 

Com a exemple, eldiario.es, de caràcter generalista, ha com-
prat el portal Vertele per mitjà d’una operació que implica la 
integració de les dues capçaleres sota el paraigües de Diari 
de Prensa Digital SL, l’empresa que edita el primer. D’aquesta 
manera, eldiario.es es convertirà en el vuitè digital amb més 
usuaris de l’Estat. (d’El Boletín)

El Economista, primer mitjà espanyol 
en bloquejar als adblockers

El Economista és el primer mitjà de comunicació d’àmbit estatal 
en denegar l’accés als usuaris que tenen instal·lat un bloque-
jador d’anuncis al seu navegador. Quan un internauta amb un 
adblocker intenta entra a determinats portals d’El Economista, 
salta un missatge tipus pop-up amb el següent text: “Hem de-
tectat que té activat un bloquejador de publicitat. Si us plau, si 
vol seguir gaudint dels nostres continguts, desactivi el bloqueja-
dor” . A continuació, disposa d’un botó amb un enllaç a una web 
que indica com desactivar el bloquejador. (d’AEC)
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Inversió publicitària en diaris i 
revistes: un túnel sense llum al final?
Per Marketing Directo

  
Els mitjans de comunicació tenen el dubtós honor de erigir-se 
com un dels sectors on la crisi econòmica ha colpejat amb més 
virulència. Les caigudes experimentades en la inversió publi-
citària i les vendes han obligat a moltes companyies a reduir 
dràsticament les seves plantilles.

Per sort, sembla que els anys més durs de la crisi han passat i 
poc a poc les dades d’inversió publicitària van mostrant signes 
positius. Recentment Zenith revelava que s’espera un creixe-
ment a nivell global del 4,4% en la inversió publicitària.

En el cas dels diaris i les revistes, el 2015 va suposar un punt 
d’inflexió en termes d’inversió publicitària. Semblava que la 
sagnia començava a aturar-se i es va experimentar certa es-
tabilització en les xifres i fins i tot vam poder parlar de lleugers 
creixements. Res més lluny de la realitat.

D’acord a les dades publicades per Anuncios, les empreses 
responsables del monitoratge de la inversió publicitària han in-
format que les xifres en el cas de les revistes i els diaris tornen 
a ser negatives. Com a mínim durant els sis primers d’enguany 
(gener-juny).

El ball de xifres en els informes
Tot i que les xifres i previsions sobre inversió publicitària relati-
ves a la resta de mitjans estan creixent i mostren signes posi-
tius, tot i la inestabilitat política, no corren la mateixa situació les 
principals capçaleres impreses. Un dels motius que assenyalen 
des d’Anuncios seria l’aturada realitzada a la inversió publici-
tària procedent de l’Administració Central a causa de la situació 
d’interinitat del govern central.

D’acord a les xifres establertes per InfoAdex el passat mes de ju-
liol (dades del primer semestre), la premsa diària experimentava 
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una caiguda del 6,5% amb una inversió total que se situava en 
els 260.500.000 d’euros. En el cas de les revistes el descens era 
del 3,6% fins a situar-se en els 127 milions d’euros. Dominicals 
i suplements, 9,2% (14,8 milions d’euros). InfoAdex establia en 
l’esmentat informe un increment general del mercat del 4,7%.

Posem el focus en l’informe que InfoAdex feia públic en relació al 
conjunt del 2015. Les xifres emeses pels mitjans de comunicació 
protagonistes d’aquest article eren força baixes però obrien les 
portes a una lleu recuperació. Parlem de creixements del 0,4% 
en diaris i revistes i del 0,2% en dominicals i suplements.

Aparquem aquestes dades per centrar-nos en les ofertes per 
un altre dels actors referents al sector quan parlem d’inversió 
publicitària: l’informe i2p (Arce Media i Media Hotline). En 
aquest segon cas i fent referència al primer semestre de 2016, 
ens trobem amb un augment en la inversió general de mitjans 
del 3,8%. Però, si desglossem les dades comprovem que la 
caiguda per diaris se situa en el 8,6% fins quedar-se en els 
278.300.000 d’euros. Percentatge que en el cas de les revistes 
va ser del 3,4% (111.100.000 d’euros). Pitjor sort va córrer la 
inversió publicitària en dominicals experimentant una caiguda 
del 26,3% (16,5 milions d’euros).

Saltem ara a l’informe Zenthinela en què són els anunciants els 
que parlen. A finals del passat mes de maig assenyalava que la 
inversió per al present any creixeria fins a un 4,8% (abans de les 
eleccions generals i del Brexit). Dins s’estimava una caiguda per a 
la inversió en diaris de l’1,1% (0,5% el passat mes d’abril), així com 
un descens per a revistes de l’1,7%. Percentatge que, si parlem 
dels suplements s’establia una caiguda del 2,9% (2,2% a l’abril).

Posem punt i final a aquest repàs (necessari per entendre la 
resta de l’article i comprendre el ball de xifres en què ens es-
tem movent), amb Zenith Vigía, la veu dels professionals dels 
mitjans de comunicació.

El passat mes de maig donava a conèixer les seves previsions. 
Pronosticava un creixement per al conjunt total del mercat del 
5%, tres dècimes per sota del previst al març. Tot i així estem 
davant d’una bona xifra encara que, com en tots els casos ante-
riors, els mitjans impresos sembla que no aixequen cap.

La caiguda per als diaris se situava en l’1,6% (recordem que 
al març es parlava tan sols d’un 0,5%). En el cas de les revis-
tes tenim una caiguda en la seva inversió publicitària del 1,3% 
(0,6% al març) i per suplements del 3,7% (1,8% al març).
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Quins són els anunciants amb un més gran índex de noto-
rietat publicitària?
Tal com assenyalen des d’Anuncios, les classificacions de les 
20 marques que compten amb una major notorietat publicitària 
tant en diaris com en revistes comparteixen líder: El Corte In-
glés. Si posem la vista al rànquing de notorietat publicitària en 
premsa, veiem que El Corte Inglés reporta una notorietat mitja-
na del 2,91%. En el cas del rànquing de notorietat publicitària 
en revistes el percentatge se situa en el 2,02%. Cal destacar 
que ens trobem davant l’únic anunciant que supera el 2% en 
els seus resultats.

Avançant en el rànquing de notorietat publicitària en premsa, per 
darrere d’El Corte Inglés queden Media Markt (1,63%), Carrefour 
(1,34%), Volkswagen (1,28%) i Renault (1,23%). Un llistat en el 
qual veiem que apareixen fins a quatre fabricants d’automòbils 
amb un percentatge de notorietat publicitària per sobre de l’1%.

En el cas del rànquing sobre notorietat publicitària en revistes, 
per sota d’El Corte Inglés apareixen L’Oréal (1,84%), Chanel 
(1,21%), Coca-Cola (1,19%) i Lancome (1, 14%). En aquest cas 
veiem que són les marques de cosmètics i moda les que oferei-
xen millors dades.

El Govern central decidirà de forma 
imminent què fer amb el polèmic 
Acord Marc publicitari

El Govern central, actual-
ment en funcions, ha de 
decidir en les properes se-
tmanes què fer amb el po-
lèmic Acord Marc de com-
pra d’espais publicitaris , a 
l’estar molt a prop la data en 

què expira la seva durada .

En concret, l’Acord té validesa fins al proper 26 de novembre 
de aquest any, després de dos anys vigents. Abans d’aquesta 
data, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha 
de prendre una decisió: prorrogar l’Acord (pot fer-ho fins a 18 
mesos més en períodes successius de sis mesos si hi ha acord 
entre les parts),  convocar un nou concurs similar a l’anterior 
o abandonar la gestió de la publicitat de forma centralitzada. 
Fonts d’Hisenda no han volgut aclarir quina serà la decisió que 
prengui el departament de Cristóbal Montoro.
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El Govern va impulsar aquest Acord Marc en 2014 per centra-
litzar la compra d’espais publicitaris en mitjans de comunica-
ció per a la difusió de les campanyes institucionals de tots els 
ministeris en només cinc agències, en el marc de la Comissió 
per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA ). 
D’aquesta manera, pretenia abaratir costos i racionalitzar la 
gestió. Un total de 23 agències es van presentar al concurs 
públic per a ser una de les cinc adjudicatàries. Finalment, van 
guanyar Media by Design, Persuade Comunicación, Optimedia, 
Carat y Media Sapiens. 

El resultat no va agradar ningú. Malgrat que les intencions del 
Govern espanyol inicialment eren bones, la veritat és que les 
polèmiques al voltant d’aquest Acord Marc han estat constants 
aquests dos últims anys.  Com exemple, ja des del moment en 
què es van conèixer els plecs, un organisme públic, la Comissió 
Nacional dels Mercats i de la Competència, va ser la primera a 
rebutjar algun dels seus punts clau. (de Dircomfidencial)

Google presenta innovacions 
publicitàries per apps i vídeo en un 
món cada vegada més mòbil

Fins a la data, AdWords ha ofert més de 3.000 milions de descà-
rregues d’apps a desenvolupadors i anunciants, però com que 
no es tracta només d’augmentar el nombre de descàrregues, 
sinó d’aportar valor afegit, Google ha llançat les Universal App 
Campaigns, disponibles en tot el món per anunciants. Aquestes 
serviran a tots els anunciants del món a trobar a aquells clients 
que més els importen, basant-se sempre en uns objectius em-
presarials prèviament definits. 
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L’app de recerca d’hotels, Trivago, ha estat una de les primeres 
empreses que ha provat aquesta nova versió de les Universal App 
Campaigns i, igual que Trivago, cada anunciant podrà ara triar 
l’activitat en l’app que vol optimitzar, ja sigui aprofitar una oferta o 
arribar a nivell 10 d’un joc i, fins i tot, comptar amb eines de mesu-
rament de terceres parts o les pròpies de Google, com Firebase 
Analytics, per mesurar l’activitat. Un cop definida l’activitat de l’app 
dins d’AdWords, incorporat l’eina per a analítiques i s’hagi establert 
el cost per instal·lació, Google posarà en funcionament el seu algo-
ritme d’aprenentatge automàtic. D’aquesta manera, Universal App 
Campaigns avalua diferents senyals en temps real per posicionar 
els anuncis i d’aquesta forma arribar als usuaris més interessants.

La revolució mòbil no només ha canviat la nostra manera de 
buscar o interactuar amb les apps, sinó que també ha canviat 
la nostra forma d’interactuar gairebé amb qualsevol tipus de mi-
tjà de comunicació. Les solucions TrueView for app promotion i 
TrueView for shopping faciliten en gran mesura a les marques 
l’impuls necessari per fer que els usuaris realitzin descàrregues i 
compres directament a través de YouTube. 

Tenint això en compte, i amb l’objectiu de millorar un altre tipus de 
conversions com la sol·licitud d’un pressupost o la reserva d’un 

hotel, Google ha presentat TrueView for action, un nou format que 
anima els usuaris a realitzar unes accions a Internet de gran im-
portància per a cada negocis. En concret, permet als usuaris re-
alitzar més accions amb els vídeos, mostrant una crida a l’acció 
personalitzada durant i després del vídeo, que es pot adaptar a les 
necessitats específiques de cada client, com, per exemple, “acon-
segueix un pressupost”, “reserva ara” o “registra’t”; una innovació 
que pot representar un avantatge especialment per a les marques 
que ofereixen productes o serveis, incloent-hi els serveis financers, 
els automòbils, els viatges o les subscripcions. (d’El Publicista)

Shackleton desenvolupa la nova 
campanya d’Euromillones

Loteries i Apostes de l’Estat, de la mà de Shackleton, presenta 
una nova campanya que continua construint sobre el concepte 
de No hi ha res més gran, llançat l’any passat. La nova campan-
ya és una invitació a fer que les coses passin, a posar-nos en 
el corrent perquè la sort ens empenyi cap al lloc al qual volem 
arribar i a aprofitar oportunitats com les que arriben a partir del 
30 de setembre, data del primer Big Friday de EuroMillones que 
arriba amb un pot mínim de 130 milions.
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El Big Friday és una de les novetats del sorteig que es presen-
ten aquest any, i que permetran als jugadors de EuroMillones 
optar a més i majors premis. De la mateixa manera, EuroMi-
llones presenta una nova butlleta i un nou pot mínim; i un nou 
sorteig setmanal anomenat El Milió, que se celebrarà cada di-
vendres en exclusiva a Espanya. Per explicar els nous avantat-
ges del sorteig, EuroMillones ho fa a través de la campanya “ 
Creus en el destí?”, que està present a nivell estatal en cinema, 
televisió, ràdio, exterior, xarxes socials, pla de mitjans digitals, 
web, canal LAE i PLV. (de Periódico Publicidad)

Tribal i Grey Espanya treballen per a 
Iberdrola

Iberdrola ha fet un concurs digital i ha seleccionat les dues 
agències. Després de la celebració del concurs d’agències, Tri-
balSpain ha estat escollida agència de l’àrea digital d’Iberdrola. 
L’oficina de Madrid de Grey Espanya ha guanyat la implementa-
ció de nous desenvolupaments digitals, per a Iberdrola Clients.

En el cas de Grey Espanya es tracta de treballar en la implemen-
tació de nous desenvolupaments digitals associats als plans Co-

mercials i de Màrqueting d’Iberdrola, assenyala l’agència. Grey 
assessorarà Iberdrola en termes estratègics, s’encarregarà de 
la creativitat i producció dels desenvolupaments digitals i oferirà 
suport tecnològic en els projectes gestionats per l’agència

Grey desenvoluparà tot tipus d’apps, landings, microsites, ara el 
Departament de clients, així com suports publicitaris (banners, emai-
lings, etc.) o produccions audiovisuals que formin part de les campan-
yes de comunicació multiplataforma en mitjans digitals, així com de la 
gestió i dinamització de promocions 360º. (de Programa Publicidad)

Gas Natural Fenosa presenta el seu primer 
llargmetratge de “branded content”

“En el teu cap” és el primer llargmetratge de ‘branded content’ 
d’una empresa espanyola i ha estat produït per Gas Natural 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Fenosa dins de la seva iniciativa Cinergia, per conscienciar so-
bre l’estalvi i l’eficiència energètica. El llargmetratge està com-
post per quatre parts entrellaçades entre si, escrites per Daniel 
Sánchez Arévalo i dirigides per Kike Maillo, Borja Cobeaga, el 
guanyador del premi “Talent Cinergia” al MadridCortoFest, Al-
berto Ruiz Rojo i el mateix Sánchez Arévalo.

Gas Natural Fenosa ha presentat en la 64a edició del Festival 
de Cinema de Sant Sebastià la primera part de la pel·lícula, pro-
duïda per la companyia amb la col·laboració d’El Terrat i Arena 
Media en el marc de la tercera edició de Cinergia. (d’AEC)
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El YouTube Player per a editors de 
premsa s’estén a Europa
Per Sofia Pichihua / Clases de Periodismo

 
Google ha anunciat un nou producte de vídeo creat específi-
cament per a satisfer les necessitats del sector periodístic. Es 
tracta d’ YouTube Player, que ara està disponible per als mitjans 
a Europa.

L’objectiu: reduir la complexitat i incrementar l’abast i el poten-
cial d’ingressos, de manera que les redaccions de notícies pu-
guin centrar-se en el més important: la creació d’històries que 
eduquen, entusiasmen, comprometen i inspiren.

El País serà un dels primers a aprofitar aquests beneficis. “Des 
del moment que entenem que El País  és un diari que no només 
es llegeix sinó que també es veu, l’adopció del player de You-
Tube com player propi ens aporta tot un conjunt d’incentius per 
a reforçar la proposta editorial dels nostres canals garantint una 
òptima experiència d’usuari i impulsant el desenvolupament i 
descobriment de noves audiències”, indica Noemí Ramírez, 
Chief Digital Officer del diari espanyol. 

Aquesta eina permet: 

Connectar millor amb les audiències a través de vídeos de notícies: 
YouTube Player està disponible en milers de dispositius a tot el món 
i ha estat optimitzat per oferir la millor experiència possible a l’usuari.

Incrementa el control i maximitza els ingressos: El nou repro-
ductor permet als editors l’opció de controlar els formats pu-
blicitaris i la càrrega d’anuncis en els seus vídeos, a més de 
proporcionar prioritat en la venda de publicitat en els vídeos 
embeguts en les seves pàgines i en les aplicacions.

Redueix la complexitat i millora el control: El reproductor ajuda als 
editors a simplificar la infraestructura de vídeo i a reduir costos. 
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Amb el temps, Google treballarà perquè els editors puguin tam-
bé reaccionar en un entorn en evolució que inclou continguts 
generats pels propis usuaris.

La UPF participa en el desenvolupament 
d’eines per als professionals de la 
informació
La Universitat Pompeu Fabra participa en els projectes euro-
peus EUMSSI i MULTISENSOR, els quals desenvolupen nous 
recursos per als professionals de la informació, que es troben en 
la seva fase final de resultats. L’EUMSSI (Event Understanding 
through Multimodal Social Stream Interpretation) està coordi-
nat per la UPF i té com a objectiu principal facilitar l’exploració 
de grans quantitats de dades, tant textuals com audiovisuals, a 
través de tècniques d’anàlisi automàtica que incorporen infor-
mació semàntica als continguts originals. El contingut enriquit 
semànticament pot ser llavors explotat de formes diverses, una 
de les quals és una eina de suport a la recerca periodística que 
recomana documents rellevants i presenta informació agrega-
da a través de gràfiques i altres recursos visuals, i l’altre, una 
aplicació de segona pantalla que complementa documents au-

diovisuals amb informacions addicionals o jocs de preguntes 
relacionades amb allò que s’està mirant.

Quan al projecte MULTISENSOR (Mining and Understanding of 
Multilingual Content for Intelligent Sentiment Enriched Context 
and Social Oriented Interpretation), combina múltiples dades 
(notícies, vídeos, imatges, indicadors, etc) per a l’ús professio-
nal en tres sectors diferents: periodisme, monitoratge de mitjans 
i internacionalització d’empreses. En els projectes hi participen, 
en el primer cas, l’empresa catalana ’empresa catalana VSN In-
novation & Media Solutions, i en el segon el Centre Tecnològic 
de Catalunya i Pimec. (d’AEC)

Facebook Live podrà usar-se amb 
ordinadors

Fins ara, només es poden rea-
litzar retransmissions en vídeo 
en directe a través de Facebook 
utilitzant una tauleta o un telèfon 
mòbil. Facebook Live ha fet saber 
que ara també es podrà usar des 
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d’ordinadors portàtils i de sobretaula. A més, l’eina funcionarà 
tant amb les càmeres que tinguin aquests dispositius integra-
des com amb càmeres perifèriques que s’afegeixin, segons as-
senyala la companyia.

La funcionalitat està disponible ara per a un percentatge petit 
d’usuaris, però s’espera que en els pròxims dies o setmanes 
tothom pugui i emetre des dels seus ordinadors. Facebook vol  
fomentant l’ús de la seva aplicació Live de retransmissió de ví-
deo en directe i fer un pas endavant en el seu enfrontament 
amb Periscope, propietat de Twitter. (de Trecebits)

Twitter presenta noves aplicacions 
per a l’streaming de vídeo en directe

Les aplicacions gratuïtes mostraran tot el vídeo en streaming 
disponible al Twitter (incloent les emissions en directe de 10 
partits de les Nits de Futbol dels Dijous de la NFL, així com 
contingut de MBL Advanced Media, NBA, Pac 12 Networks, 
Campus Insiders, Cheddar i Bloomberg News), a més d’un altre 
contingut de Twitter com els millors tuits, i els Vines i Perisco-
pes més vistos del món. Qualsevol persona amb els disposi-

tius d’Apple, Amazon o Microsoft, independentment de si té un 
compte a Twitter o una subscripció a una televisió de pagament, 
pot gaudir d’aquesta experiència. 

Aquestes aplicacions estaran disponibles en mercats seleccio-
nats de tot el món. Twitter per a Apple TV està disponible a 
nivell mundial des de l’App Store per Apple TV (quarta gene-
ració). Twitter per a per a Xbox One estarà disponible a Aus-
tràlia, Brasil, Canadà, Mèxic, Regne Unit i Estats Units. Twitter 
per Amazon Fire TV i Fire TV Estic estan disponibles a Estats 
Units i Regne Unit. No es necessita un compte de Twitter o una 
subscripció de cable o satèl·lit per accedir a les emissions d’alta 
definició. (de Periódico Publicidad)

Arriba Allo: el whatsapp de Google

La companyia de Mountain View finalment ha estrenat el seu 
nou sistema de missatgeria instantània Google Allo, enfocat a 
competir de forma directa amb WhatsApp. Però com a alterna-
tiva al xat de Facebook compta amb un sistema d’intel·ligència 
artificial integrat, de manera que no només podem conversar 
amb altres usuaris sinó, a més, també amb el propi motor de 
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cerca de Google. Una cosa que serveix, entre moltes altres co-
ses, per conèixer establiments en el nostre entorn o conèixer 
notícies recents, informació sobre el trànsit i, per exemple, revi-
sar llocs ideals per quedar amb els nostres amics.

Google defineix a aquesta ‘intel·ligència artificial’ com un as-
sistent virtual personal. Més enllà d’això, el que trobem en 
l’aplicació és l’habitual sistema de missatgeria enriquit: text, 
imatges, GIF, stickers i emoticones, així com vídeo i un altre 
tipus de continguts. És més complet que WhatsApp en el su-
port de formats de contingut, en tant que inclou adhesius com 
alguns dels seus competidors, i com a major atractiu compta 
amb aquest sistema d’assistència virtual personal.

L’assistent en qüestió és capaç d’oferir ‘respostes automàtiques’ 
basades en el contingut. Han treballat sobre una intel·ligència 

artificial “de context” que podria detectar què apareix, per exem-
ple, en una fotografia que ens enviïn, per saber què respondre 
de forma ràpida sense errors. Però a més, com comentàvem 
anteriorment, aquesta intel·ligència artificial també actua com 
un ‘bot’ permetent-nos fer cerques completes a Google pregun-
tant què volem trobar d’una forma natural. També afegeix un 
“mode incògnit” de conversa que es diferencia dels ‘xats nor-
mals’ en què introdueix el xifrat d’extrem a extrem, manté les 
notificacions discretes i, a més, permet configurar el venciment 
dels continguts intercanviats. En definitiva, és una solució molt 
més completa que WhatsApp, que a més es combina amb Goo-
gle Duo per fer videotrucades, però té algunes mancances com 
la falta de versió web. (de Mobile)
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Els usuaris de mitjans socials no 
volen tantes notícies
 Per Kimberlee Morrison / Adweek Social Times

Els mitjans socials han canviat la forma de comunicar-se i de 
consumir mitjans. Per bé o per mal, els mitjans digitals perme-
ten a les persones discutir del que vulguin, quan vulguin. Però 
com dirimir els temes superficials presents molt sovint, i el que 

són els més interessats en la discussió en una xarxa social? Un 
estudi d’Spot.IM, una plataforma per a la construcció de xarxes 
socials a mida, respon a aquestes preguntes i examina els hàbits 
de consum de mitjans de comunicació relacionats amb notícies 
i política.

D’acord amb l’informe Spot.IM, els usuaris més joves de mitjans 
socials són més propensos a enviar comentaris. El 66 per cent 
dels usuaris de 18 i 19 anys d’edat prefereixen comentar arti-
cles de notícies a través de les xarxes socials, mentre que el 60 
per cent dels usuaris majors de més de 60 anys prefereixen els 
web d’editors. El punt de convergència entre les preferències es 
produeix entre les edats de 43 i 45 anys.

En general, el 33 per cent dels enquestats vol un menor nombre 
d’articles de notícies en els seus canals de notícies socials, i 
al 52 per cent no li importa una cosa o altra. Entre els consu-
midors de més de 30 anys d’edat, el desig de llegir articles de 
notícies en línia es va reduir del 13 a l’11 per cent. Malgrat una 
quantitat aparentment interminable de missatges de notícies en 
les xarxes socials, aquestes dades es fan ressò de les troballes 
anteriors que els usuaris socials estan més interessats en com 
es produeix la informació que ens les notícies mateixes.
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Tot i així, la política és un dels temes de discussió principal dels usua-
ris que opten per respondre als comentaris. El 48 per cent comenta 
les publicacions d’humor, el 36 per cent comentaris en els llocs polí-
tics, el 36 per cent comentaris en els llocs de gastronomia i el 30 per 
cent se sent compromès amb missatges sobre notícies del món.

Així que, encara que sembli contradictori, els usuaris estan alhora 
menys interessats en els llocs de notícies del que es podria esperar i 
més interessat en la política. Això pot ser el resultat de la discussió al 
voltant del cicles electorals. De fet, el 21 per cent dels enquestat va 
dir que participen en les xarxes socials durant un debat presidencial.

Igual que els mitjans socials estan canviant la naturalesa de la po-
lítica, la política podria estar canviant el comportament de l’usuari 
durant les campanyes polítiques. És probable que l’augment de 
la cobertura condueixi a una major discussió, o potser el cicle de 
la indignació és el culpable. Hi ha molts factors en joc quan es 
tracta de la discussió política en línia, i no hi ha respostes ràpides 
quan els polítics tracten d’atreure al públic.

En general, aquest informe pot indicar una disminució en l’interès 
en la recopilació de notícies de mitjans socials, o pot ser el cas 
que els interessos dels usuaris en general de mitjans de comuni-

cació social són cíclics. Temes de fulla perenne com l’humor, el 
menjar i els animals bonics són generalment temes de participa-
ció segura, però temes espinosos com la política es desinflen.

El Govern de les Illes Balears s’incorpora 
a AIMC com a nou associat

AIMC, Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació, ha aprovat en junta directiva la incorporació del Govern 
dels Illes Balears com a nou associat. Amb aquest nou ingrés, 
l’associació reforça el seu posicionament davant les institucions 
i administracions públiques, i compta ja amb 135 entitats asso-
ciades l’activitat de les quals gravita al voltant de la comunica-
ció, tant en la seva vessant informativa com comercial.

El president executiu d’AIMC, Carlos Lozano, explica que: “Les 
administracions, tant d’àmbit estatal com autonòmic, utilitzen el 
nostre EGM com a referent a l’hora d’objectivar la distribució dels 
seus pressupostos publicitaris i atorgar transparència al procés”. 
Per la seva banda, el director general de Comunicació del Go-
vern de les Balears, Álvaro Gil Amic , destacat que “la investiga-
ció de les audiències dels diferents mitjans de comunicació que 
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realitza l’AIMC i, sobretot, les dades sociològiques associades 
a ella, podran facilitar-nos una millor segmentació dels diferents 
públics a l’hora de planificar les nostres campanyes i ens perme-
trà proporcionar també un millor servei a la ciutadania” .

Aquesta incorporació es suma a l’acord signat per AIMC amb la 
Generalitat de Catalunya fa gairebé quatre anys i que va donar ori-
gen a l’EGM Baròmetre Catalunya. Amb anterioritat, l’associació 
va mantenir altres acords amb diferents governs autonòmics, com 
van ser els signats amb la Junta d’Extremadura, la Generalitat Va-
lenciana o la Junta d’Andalusia. En l’actualitat també manté dife-
rents els convenis amb les principals universitats espanyoles, tant 
de l’àmbit públic com privat. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Nova edició de la Guia de la comunicació 
de les comarques gironines

La demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya ha publicat una nova edició de la Guia de la comunicació 
de les comarques gironines, la qual recull les dades de con-
tacte de mitjans, administracions i entitats econòmiques, cul-
turals, socials i turístiques, entre d’altres. La principal novetat 

d’aquesta nova edició és una versió app que permet tenir la 
guia incorporada al mòbil. Tant l’aplicació mòbil com la versió 
digital de la guia s’aniran revisant periòdicament perquè les da-
des estiguin el més actualitzades possibles.

El preu de la guia impresa és de 5 euros (els col·legiats poden 
disposar d’un exemplar gratuïtament) mentre que l’aplicació mò-
bil es pot descarregar per 0,99 euros. La Guia de la comunicació 
de les comarques gironines es va editar per primera vegada l’any 
1994, i tot i que en principi estava destinada als professionals del 
sector, amb els anys s’ha convertit en un directori molt sol·licitat 
per empreses, institucions i entitats de diversos àmbits. (de CPC)

Francesc Fondevila, escollit per la 
Fundació ONCE per l’elaboració del 
llibre Disseny per a totes les persones 
en la universitat: Periodisme

El doctor Joan Francesc Fondevila i Gascón ha estat elegit en-
tre nombrosos candidats per la Fundació Once i Crue Universi-
dades Españolas per escriure i coordinar el llibre “Diseño para 
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Todas las Personas en la Universidad: Periodismo”. “Per a mi és 
un honor i un plaer dur a terme aquest projecte, en la línia de con-
ferir sensibilitat i accessibilitat als continguts del Periodisme”, ens 
diu Fondevila, professor titular d’Universitat (UPF, Blanquerna-
URL, Escola Universitària Mediterrani de la UdG, UOC, UAB, UB 
i UCJC),  director del CECABLE i col·laborador actiu de l’AMIC.

El Disseny per a Totes les Persones en 
l’àmbit del Periodisme es planteja com 
la incorporació a l’àmbit periodístic i 
comunicatiu dels conceptes generals 
ja fixats sobre la qüestió. En tractar-
se d’una àrea de coneixement angu-
lar en la Societat de la Banda Ampla 
i el cloud journalism (conceptes cien-
tífics encunyats pel mateix Fondevila), 
l’enfocament que es doni als estudis de 
Periodisme és determinant tant en l’exercici de la professió com 
en la creació de sensibilitat en l’opinió pública, qüestió en la 
qual l’àrea analitzada és la més determinant.

En el projecte, en què també hi participa el Real Patronato sobre 
Discapacidad, s’estan escrivint llibres per a les diverses àrees 

de coneixement. En el cas de Periodisme, el doctor Fondevi-
la lidera el projecte i coordina representants de la Universitat 
Complutense de Madrid, de la Universitat Rei Joan Carles, de 
la Universitat de Santiago de Compostel·la i de CEU San Pablo.

La publicació, en l’ona del reeixit projecte per a la Fundació 
Vodafone sobre telefonia mòbil i tercera edat dirigit fa uns anys 
per Francesc Fondevila, també inclou anàlisi sobre el Disseny 
per a Totes les Persones en Periodisme Digital, en la línia del 
Grup de Recerca sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Ban-
da Ampla i en el Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors 
de Monetització del Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital 
(SIMPED), del CECABLE, l’Escola Universitària Mediterrani de 
la Universitat de Girona (UdG), l’Observatori de la Comunicació 
Científica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Blanquerna-
Universitat Ramon Llull i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), i dels quals és investigador principal Fondevila Gascón. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Esther Domingo, nova dircom de la 
renovada Convergència

El partit hereu de Convergència ja 
té directora de Comunicació. Amb la 
seva nova estructura, aquesta for-
mació ha professionalitzat l’àrea de 
comunicació global, que ha passat 
a ser dirigida per Esther Domingo, 
una periodista bregada en la comu-
nicació institucional i que fins a la 
data exercia com a directora de comunicació de l’Ajuntament 
de Sitges. Domingo és persona de la màxima confiança de la 
secretària general del partit, Marta Pascal, amb qui va treballar 
colze a colze en el departament de Ensenyament, sota la direc-
ció política de l’ex-consellera Irene Rigau. la seva funció serà 
coordinar i dirigir la comunicació en el seu conjunt i gestionar 
les relacions amb la premsa, així com les xarxes socials.

Domingo va ser durant sis anys cap de secció al diari El Punt 
i posteriorment va estar gairebé cinc anys al gabinet tècnic de 
premsa de la Presidència de la Generalitat. La nova dircom de l’ 

ex-Convergència va deixar el periodisme de fonts i va fitxar com 
a cap de continguts del Diari Més, va abandonar per fitxar per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, on del 2007 al 2010 va 
coordinar l’equip de comunicació, tasca que va abandonar per 
integrar-se en la conselleria d’ Ensenyament. (d’AEC)
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Un professor renuncia a fer classes a 
futurs periodistes cansat de batallar 
contra el mòbil i les xarxes socials
Per Infobae

Es tracta del periodista i acadèmic uruguaià Leonardo Ha-
berkorn, que va renunciar a seguir donant classes a la universi-
tat ORT de Montevideo. El professor Haberkorn dictava classes 
en la carrera de Comunicació, fins que va renunciar. “Em vaig 
cansar de barallar-me amb els mòbils, el Whatsapp i el Face-
book”. Fragments del text publicat al seu bloc, El Informante:

Amb la meva música i la Falacci a una altra banda (13 set-
embre 2016) 

Després de molts i molts anys, avui he donat classe a la univer-
sitat per última vegada. No dictaré classes allà el semestre que 
ve i no sé si tornaré algun dia a dictar classes en una llicencia-
tura en periodisme. Em vaig cansar de lluitar contra els telèfons 
mòbils, WhatsApp i Facebook. Em van guanyar. Em rendeixo. 
Tiro la tovallola.

Em vaig cansar d’estar parlant d’assumptes que a mi 
m’apassionen davant nois/ies que no poden desenganxar la 
vista d’un telèfon que no para de rebre selfies.

És clar, és cert, no tots són així. Però cada vegada són més.

Fins fa tres o quatre anys l’exhortació a deixar el telèfon de 
banda durant 90 minuts -encara que només sigui per no ser 
mal educats- encara tenia algun efecte. Ja no. Pot ser que sigui 
jo, que m’hagi desgastat massa en el combat. O que estigui 
fent alguna cosa malament. Però hi ha una cosa certa: molts 
d’aquests nois/ies no tenen consciència del que és d’ofensiu 
i feridor el que fan. A més, cada vegada és més difícil explicar 
com funciona el periodisme davant gent que no el consumeix ni 
li veu sentit a estar informat.
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Aquesta setmana a classe va sortir el tema Veneçuela. Només 
una estudiant de 20 va poder dir el bàsic del conflicte. El molt 
bàsic. La resta no tenia ni la més mínima idea. Els vaig pregun-
tar si sabien que Uruguai estava enmig d’aquesta tempesta. 
Òbviament, cap ho sabia. Els vaig preguntar si coneixien qui és 
Almagro. Silenci. A les cansades, des del fons de la sala, una 
única noia va balbucejar: no era el canceller?

Saben qui és Vargas Llosa?. Sí!

Algun va llegir algun dels seus llibres? No, cap. Haberkorn la-
menta que els joves no poden deixar el mòbil, ni fins i tot a clas-
se (Shutterstock) Haberkorn lamenta que els joves no poden 
deixar el cel·lular, ni fins i tot a classe (Shutterstock).

Connectar a gent tan desinformada amb el periodisme és com-
plicat. És com ensenyar botànica a algú que ve d’un planeta 
on no existeixen els vegetals. Que la incultura, el desinterès i 
l’alienitat no els hi van néixer soles. Que els han anat matant la 
curiositat i que, amb cada mestra que va deixar de corregir les 
faltes d’ortografia, els van ensenyar que tot dóna més o menys 
el mateix.

No vull ser part d’aquest cercle pervers. Mai vaig ser així i no 
ho seré.

El que faig, sempre em va agradar fer-ho bé. El millor possi-
ble. Justament, perquè crec en l’excel·lència, tots els anys duc 
a classe grans exemples del periodisme, aquests que li ence-
nen l’ànima fins i tot a un tros de gel. Aquest any, projectant la 
pel·lícula El Informante, sobre dos herois del periodisme i de la 
vida, vaig veure gent adormida a la sala i a altres xatejant des 
del WhatsApp o el Facebook. Jo la he vist més de 200 vegades 
i encara hi ha escenes on he de aguantar-me les llàgrimes!

També els vaig portar l’entrevista d’Oriana Fallaci a Galtieri. Tota 
la vida ha donat resultat. Ara se’t en va una classe sencera en 
preparar l’ambient: primer has de contar-los qui era Galtieri, què 
va ser la guerra de les Malvines, en quin moment històric la cora-
tjosa periodista italiana va seure davant del dictador... Els ho vaig 
explicar tot. Els vaig passar el vídeo de la Plaza de Mayo plena 
d’una multitud embogida donant visques a Galtieri, quan va dir: 
“Si volen venir, que vinguin! Els presentarem batalla!”.

Normalment, a aquesta altura, tots els anys ja havia aconseguit 
que la major part de la classe seguís l’assumpte amb fascina-
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ció. Aquest any no. Cares absortes. Desinterès. Un “pibe” des-
patarrat mirant el seu Facebook. Tot l’any va estar igual.

Arribem a l’entrevista amb Fallaci. Vam llegir els fragments més 
durs i inoblidables.

Silenci.

Silenci.

Silenci.

Ells volien que acabés la classe. Jo també.
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Per què es fusionen els mitjans 
digitals?
Per Dircomfidencial

L’huracà de la crisi va atiar tan violentament al sector dels mi-
tjans de comunicació que molts van creure trobar a Internet una 
bassa a la qual aferrar. Els baixos costos que requeria llançar-
se a l’aventura d’un diari digital contrastaven amb els dubtes 
que suscitava la manca d’un model de negoci clar, en el qual 
la subscripció no acaba de prendre impuls. I és que, tot i que 
des de llavors el volum d’inversió publicitària ha augmentat de 
manera exponencial, també ho han fet el nombre de capçale-
res. Això ha portat a una polarització en el sector dels mitjans 
digitals.

Aquesta circumstància té com a resultat un escenari en el qual 
desenes de digitals, siguin generalistes o especialitzats, com-
peteixen per un mercat de 31 milions d’usuaris únics i un volum 
de negoci de  1.249,8 milions d’euros, segons dades de 2015 
proporcionades per Infoadex.  I és clar, inevitablement sorgeix 
una qüestió: Té el sector capacitat per acollir a tots els mitjans?

Per començar, no totes les publicacions digitals parteixen de 
la mateixa situació. Mentre que sites com El País o El Mundo 
ostenten un lideratge consolidat des de fa anys, a altres de na-
turalesa digital o amb menys temps a la xarxa els toca batre el 
coure per aconseguir posicionar-se en les parts més altes del 
rànquing de comScore (l’encarregat de auditar l’ecosistema), 
abans d’intentar augmentar la seva facturació.

Lògicament, ocupar les posicions més altes en la classificació 
de comScore és un propòsit al qual tan sols poden aspirar els 
grans diaris, tant per la grandària de les seves redaccions com 
pels mitjans de què disposen. Així, doncs, l’única solució que 
se’ls obre als petits per alterar aquesta situació és signar una 
aliança amb altres mitjans.
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És per això que al llarg dels últims mesos diverses capçaleres 
digitals han decidit emprendre un procés de fusió. En la majoria 
dels casos es tracta d’un acord purament comercial, en què 
les dues publicacions uneixen la seva trànsit a comScore per 
intentar aconseguir un rèdit comercial. Només fent això poden 
optar a les grans campanyes publicitàries que planifiquen les 
centrals de mitjans.

Generalment, les centrals de mitjans solen repartir les cam-
panyes publicitàries entre aquells mitjans amb major nombre 
d’usuaris, excepte acords especials. Atès que es tracten de 
campanyes per un import molt elevat, als mitjans els interessa 
entrar a la planificació d’aquests comptes, de manera que la 
seva única possibilitat passa per signar una gran aliança co-
mercial. És el cas, per exemple, d’El Espanyol amb Crònica 
Global, Bluper, Diario de Avisos o Libertad Digital. O, més re-
centment, el de la compra de Vertele per part de eldiario.es.

Ara bé, no totes les aliances compliran amb el propòsit 
d’augmentar la seva facturació.  A Espanya el sector digital és 
una taula en la qual no deixen d’incorporar-se comensals però 
on el menú no canvia, el que obliga a repartir la mateixa elabo-
ració entre més. si bé és cert que Internet representa el segon 

mitjà convencional en volum d’inversió publicitària (24,9% se-
gons dades de 2015), només per darrere de la televisió, no ho 
és menys que la seva xifra de negoci té un sostre per sobre del 
qual no creixerà.

El 2011 els anunciants van destinar 899 milions d’euros en 
publicitat digital. Quatre anys més tard, la xifra d’inversió era 
1.249 milions d’euros, i s’espera que segueixi creixent en els 
propers anys encara que a un ritme més gradual. A més, cal 
tenir en compte que el nombre total d’usuaris digitals a Espanya 
camina molt a prop de la seva intermerata, un factor que es té 
molt en compte en el sector publicitari.
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Com s’ha d’abordar el periodisme de 
negocis
Per Sahar Majid / Red de Periodistas Internacionales

Com a periodista de negocis en el Philadelphia Inquirer, Diane 
Mastrull ha informant sobre les empreses de tot Filadèlfia des 
de 2008. Si bé alguns pensen que el periodisme econòmic és 
insípid, Mastrull creu que aquestes cobertures en realitat poden 
donar compte d’històries sobre la força de voluntat i el coratge. 
Mentre que en moltes redaccions la secció de negocis (o eco-
nomia) no rep tants recursos com d’altres, Mastrull ha desco-
bert que la millor manera d’abordar el periodisme de negocis és 
treballant dur, basar-se en la seva experiència com a periodista 
judicial, i afegir una dimensió humana a les seves històries per 
tal de captar l’atenció de la seva audiència.

Durant la nostra conversa, Mastrull va com-
partir el que estima de la seva feina, el que 
la frustra, i alguns consells per connectar-
se amb els protagonistes de les seves his-
tòries i amb el públic. Mastrull es va passar 

bona part de la seva carrera cobrint política i casos judicials. El 
que li causava rebuig d’aquest treball eren les històries tràgi-
ques i traumàtiques, explica: “El que m’agrada del periodisme 
de negocis és que no he de bregar amb aquestes coses”, diu.

No obstant això, el periodisme econòmic també li ha donat co-
bertures difícils, com la recessió dels Estats Units el 2008. “Eren 
històries sobre gent perdent el seu treball, sobre reduccions de 
personal i bancs fusionant-se. Van ser temes ombrívols”.

Un periodisme que ho reuneix tot
L’economia no és un tema que pugui ser manejat de manera 
aïllada, perquè molts altres temes -educació, salut, viatges, ma-
trimoni, divorci- estan connectats amb els diners d’una manera 
o altra, diu Mastrull. “Es barreja tot”, afegeix.

Aquesta és en part la raó per la qual Mastrull recorre a la seva 
experiència com a periodista judicial. La capacitat de trobar i 
analitzar documents rellevants -com ara registres de fallida- l’ha 
servit per fer cobertures més substancioses.

El públic tendeix a estar més interessat en les històries de la 
gent darrere de les empreses que de la pròpia empresa, el que 
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contradiu la percepció general que el periodisme econòmic és 
avorrit, sec i eminentment estadístic.

Mastrull creu que la gent vol saber el que motiva a les persones 
reeixides, i també a quins obstacles van haver de fer front per 
tal d’arribar a on són. Si bé parlar de negocis és parlar sobre 
economia, el reporterisme i les bones habilitats narratives se-
gueixen sent necessàries.

“Les empreses són en gran mesura la gent que està darrere d’ella”, 
sosté Mastrull. “Tots tenen una història sobre el què els va portar 
a fer el que estan fent i de vegades són realment sorprenents”.

Un periodista de negocis no és un promotor de negocis
L’any passat, Mastrull va escriure sobre dues dones que van 

llançar un desodorant natural. La seva primera història es va 
centrar en com les dues amigues es van unir i van decidir fer 
negocis juntes. No obstant això, en el seguiment de la seva 
història va explicar sobre els problemes que havien tingut en 
canviar de fabricant i sobre clients que no rebien les seves co-
mandes a temps.

En aquesta segona història, Mastrull no va poder donar-li a les 
protagonistes la cobertura positiva de la vegada anterior. Com 
a periodista de negocis havia de donar-li als lectors informació 
precisa, i fer-li publicitat a un emprenedoria no és la missió d’un 
periodista, explica.

Mastrull admet que no aconsegueix dominar les xarxes socials 
com altres periodistes, però que s’ha anat adaptant per tal 
de connectar amb els seus lectors. Al Inquirer constantment 
s’impulsa a l’staff al fet que estigui a Twitter, Facebook i Ins-
tagram.

“Els periodistes són persones que solen amagar-se darrere de la 
seva firma”, diu. “La gent no sabia qui érem i ens agradava així. 
Ara se’ns urgeix a fer-nos acte de màrqueting perquè l’audiència 
senti una connexió amb nosaltres i ens segueixi llegint”.
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Mastrull no té un títol acadèmic en negocis, comerç o econo-
mia, però considera que la recerca d’aquests títols és molt 
important per als que vulguin cobrir negocis. El millor que els 
aspirants a aquest tipus de periodisme poden fer és aconseguir 
un títol acadèmic relacionat –explica-, per tal de comprendre el 
llenguatge únic dels negocis.

“Si ets un periodista que es dedica a l’economia i els negocis, 
és de molta ajuda dominar millor la matèria de la teva feina”, 
diu. “És una tremenda desavantatge no comptar amb aquest 
tipus d’educació. Com més coneixements sobre economia tin-
guis, més astut seràs”.

Imatge amb llicència Creative Commons a Flickr, via Bernd 
Zube . Imatge secundària cortesia de Diane Mastrull.
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El 95% dels periodistes espanyols 
afirma que els polítics els ofereixen 
diners. 
Per Redacción Prnoticias

La crua realitat. La Universitat d’Amsterdam ha publicat un in-
forme que reflecteix les dures pressions que reben els perio-
distes d’empreses, institucions, polítics i dels seus propis caps. 
El seu autor, Cristóbal Crespo, ha entrevistat 500 periodistes 
espanyols, de mitjans d’àmbit regional i nacional. Aquestes són 
les conclusions de “Percepcions polítiques, econòmiques i or-
ganitzacionals dels periodistes. Una amenaça per a la llibertat 
de premsa”.

La principal conclusió de l’informe reflecteix que “la ideologia 
del periodista no resulta rellevant a l’hora que aquests rebin 
pressions polítiques, econòmiques, o de la pròpia organització, 
que limiten la llibertat periodística”. D’aquesta manera, afirmen 
que “els periodistes espanyols reben les mateixes pressions in-
dependentment de la seva ideologia i de la ideologia del mitjà 
per al qual treballen, segons la informació publicada per la web 
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tercerainformacion.es. L’edat mitjana dels 500 periodistes par-
ticipants en l’estudi ha estat de 53,19 anys, i amb una àmplia 
representació de periodistes de diversos mitjans”.

L’estudi assenyala “que els periodistes espanyols estan 
sotmesos a una gran pressió política a causa de la quantitat 
d’informació política existent i els polítics intenten controlar per 
complir les seves expectatives. Així com a una gran pressió 
econòmica, pel fet que els mitjans normalment no generen in-
gressos suficients per subsistir pel seu compte, i això provoca 
que es produeixi una reducció de la qualitat del contingut, i guia 
als periodistes a evitar publicar determinat contingut per no es-
pantar possibles anunciants”.

“En relació a les pressions que l’organització sotmet als pe-
riodistes, s’ha trobat que l’organització té una estructura do-
minant, i que els periodistes estan sotmesos als objectius de 
l’organització, a les rutines i a la influència d’amos i editors”, 
conclouen. Entre els preocupants percentatges trobem que un 
76,5% dels periodistes ha afirmat haver rebut alguna vegada 
pressions polítiques. Un 92,2% afirmen haver rebut influències 
directes dels seus amos a l’hora de publicar cert contingut, i 
un 88,5% afirma percebre les influències de les expectatives 

econòmiques del mitjà com una influència econòmica que limita 
la seva llibertat de premsa.

L’informe reflecteix, a més, que una dona periodista percep un 
23% més de pressions econòmiques i un 20% més de pres-
sions organitzacionals que el gènere oposat. De la mateixa ma-
nera, un 95,4% dels enquestats, és a dir gairebé la totalitat, 
afirmen que els polítics i institucions ofereixen regals i diners a 
periodistes. Finalment, un 74,9% afirma que una mala relació 
amb un polític pot posar en risc la seva feina. De la mateixa 
manera, els periodistes amb contracte indefinit perceben una 
major llibertat de premsa i menys pressions externes i internes.
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La proposta de la Comissió Europea 
sobre els drets d’autor a internet no 
complau tothom
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

La Comissió Europea ha proposat una normativa sobre drets 
d’autor a la UE amb l’objectiu de difondre millor la cultura eu-
ropea, tot i que no ha tingut l’èxit desitjat, ni entre els mitjans, 
ni entre els autors ni entre les grans companyies com Google.

Un dels punts més polèmics és la proposta que defensa que tot 
portal d’Internet que rebi contingut dels usuaris, ha de tenir sis-
temes de filtres automàtic perquè verifiquin si hi ha o no violació 
de drets d’autor, cosa que pot ser inviable per a molts fòrums 
que no tenen el poder de Youtube o Facebook per analitzar 
contingut abans de mostrar públicament.

Tal com podem llegir en el document, les propostes sobre drets 
d’autor que han estat presentades fa uns dies tenen tres prio-
ritats principals:

1. Una major capacitat d’elecció i accés als continguts en línia 
i a través de les fronteres: proposen un mecanisme jurídic que 
permetrà als organismes de radiodifusió obtenir més fàcilment 
les autoritzacions dels titulars de drets necessàries per trans-
metre programes en línia en altres estats membres de la UE. 

2. Millora de la normativa sobre drets d’autor en la investigació, 
l’educació i la inclusió de les persones amb discapacitat: propo-
sat una nova excepció per permetre que els centres educatius 
utilitzin materials per il·lustrar l’ensenyament mitjançant eines 
digitals i cursos en línia a través de les fronteres. 
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3. Un mercat més just i sostenible per als creadors i la premsa: 
proposa reforçar la posició dels titulars de drets per negociar i ser 
remunerats per l’explotació en línia dels seus continguts en pla-
taformes de distribució de vídeos com YouTube o Dailymotion.

Què diuen les federacions de periodistes?
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) i la Federació 
Europea de Periodistes (FEP), en el marc de la permanent de-
fensa dels drets d’autor dels periodistes i fotoreporters, creu 
que l’esmentada proposta “ajudaria a donar més poder als pe-
riodistes”. La proposta preveu mecanismes per abordar la po-
sició contractual més feble que ostenten els autors i intèrprets 
en negociar les condicions d’explotació de les seves obres. En 
aquest sentit, les dues federacions veuen la proposta com un 
“gran pas endavant” en la protecció dels drets d’autor dels pe-
riodistes i demanen a les institucions de la Unió Europea (UE) 
que facin tot el possible per millorar la remuneració dels autors.

La proposta també atorga als editors de notícies un nou dret 
sobre les publicacions digitals. Les dues federacions insisteixen 
que aquest nou dret no s’ha d’utilitzar com a excusa per obligar 
els periodistes i fotògrafs de premsa a cedir tots els seus drets. 
També afirmen que qualsevol retribució derivada d’aquest dret 
ha de ser compartida per igual amb els periodistes i gestionat a 
través de les organitzacions de gestió col·lectiva.

Què diu la SGAE?
La Societat General d’Autors d’Espanya (SGAE) assegura que 
les mesures proposades per la Comissió Europea per enfortir 
els drets d’autor “no compleixen les expectatives dels creadors”.

Indiquen que les mesures proposades no solucionen el proble-
ma actual, encara que té èxit a l’hora d’enviar un missatge a 
aquestes plataformes sobre la seva obligació de complir amb la 
normativa de propietat intel·lectual. La SGAE vol que s’estableixi 
un dret de remuneració obligatòria a Europa, tal com reconeix la 
legislació espanyola, de manera que esperen que el text pateixi 
notables modificacions i millores abans de ser aprovat.

Què diu Google?
Des de Google comparteixen la seva visió de la proposta de la 
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Comissió Europea sobre drets d’autor, una proposta que pretén 
modificar bastant l’ús d’Internet tal com el coneixem ara, amb 
suposades normes que defensaran els drets d’autor. 

Caroline Atkinson, vicepresidenta del sector de Global Policy, 
va escriure dilluns sobre l’assumpte, primer presentant la pro-
posta:

Des de fa centenars d’anys, els drets d’autor han impulsat la 
creativitat i el progrés. És un principi que es manté a dia d’avui 
i que nosaltres recolzem desenvolupant esforços per combatre 
les infraccions de drets d’autor.

Ara, la Comissió Europea ha anunciat una proposta per actua-
litzar les normes que regeixen els drets d’autor en l’era digi-
tal. Hi ha un equilibri, però, que s’ha de tenir en consideració: 
aquell que permet tant als propietaris de drets gestionar i obte-
nir ingressos del seu treball, com a la web desenvolupar la seva 
creativitat i innovació.

Hi ha alguns punts que reflecteixen això en la proposta i agraïm 
que la Comissió demani més transparència i una major com-
partició de dades entre artistes i propietaris de drets, un pas 

important per crear un mercat de drets d’autor més just i efectiu.
També ens complau veure que la Comissió reconeix que les 
tecnologies per al control i gestió dels drets d’autor, com el Con-
tent ID de YouTube, juguen un paper important contra l’ús no 
autoritzat de contingut protegit per drets.

I després mostra els punts més preocupants:

Però també hi ha punts que ens preocupen, ja que el web es 
basa en la capacitat dels usuaris per compartir textos, imatges 
i vídeos. A més de recomanar l’adopció d’eines costoses com 
Content ID, la proposta d’avui suggereix que les obres que in-
clouen text, vídeo, imatges i moltes altres, han de ser filtrades 
pels serveis online.

Això comporta convertir Internet en un lloc on tot ha d’estar 
revisat per advocats abans que arribi a l’audiència.

Sota la Directiva Europea d’eCommerce, les plataformes no es-
tan obligades a monitoritzar proactivament el que els usuaris 
pugen, però han d’actuar quan reben una notificació per infrac-
ció. A través d’Content ID, YouTube bloqueja o permet obte-
nir ingressos econòmics als propietaris de drets pel contingut 
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reclamat. Aquest és un principi important, sense el qual molts 
serveis de hosting (aquells que alberguen contingut de tercers) 
no existirien.

També estem descontents en veure que inclou una proposta 
per a un nou dret per als editors de premsa després que dese-
nes de milers de veus diferents (inclosa la nostra) han reclamat 
un enfocament diferent. La proposta sembla similar a les lleis 
fallides tant a Espanya com a Alemanya i representa un pas 
enrere per als drets d’autor a Europa. La innovació serà encara 
més complicada per a qualsevol que escrigui, llegeixi o enllaç 
a una notícia, sense esmentar les complicacions per a les múl-
tiples startups que treballen a Europa en el sector de mitjans, a 
l’hora de desenvolupar un negoci en línia sostenible.

La proposta podria fins i tot limitar la possibilitat de Google de 
manar trànsit de manera gratuïta que pugui ser monetitzable, 
als mitjans de notícies, a través de Google News i el cercador. 
Després de tot, pagar per mostrar fragments d’informació no és 
una opció viable per a ningú.

El que està clar és que la innovació i els acords són fonamen-
tals per als mitjans d’informació, dins i fora d’Europa, de ma-

nera que tot petit moviment realitzat en l’esfera legal acabarà 
afectant en extrem a milions de persones que viuen creant a 
partir de contingut ja existent. Caldrà seguir buscant un millor 
equilibri, el tenir una Internet millor per a tots depèn d’això.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a la proposta 
de la Comissió Europea CLICANT AQUÍ  
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Les campanyes publicitàries han 
mort. El màrqueting modern és un 
intercanvi de dades
Per Jeff Rosenblum, fundador de Questus / Advertising Age

Les marques han de deixar de pensar en campanyes publi-
citàries, llocs web i social media com si fossin experiències 
independents les unes de les altres. Aquest pensament l’únic 
que provoca és una experiència fragmentada per part del con-
sumidor. Les marques han de canviar la seva forma de pensar 
i entendre el màrqueting modern com un simple intercanvi de 
dades. 

Qualsevol consumidor avui dia accedeix a moltíssima infor-
mació, tota ella molt valuosa, abans de prendre la decisió 
d’adquirir un producte o un altre. Pot ser una simple ressenya, 
una foto però també un article aparegut en algun mitjà al que li 
dediquin molt més temps. I per aquest motiu les marques han 
d’allunyar-se d’un model basat en abast i freqüència, i redirigir 
els seus esforços a un en què la clau estigui en l’atribució de 
poder (el que els anglosaxons anomenen “empowerment”). Al 

cap i a la fi, s’ha demostrat per activa i per passiva que els con-
sumidors no volen la mateixa informació repetida una i altra ve-
gada a través de diferents canals. En canvi, el que sí que volen 
és informació personalitzada basada en les seves necessitats 
particulars i el seu historial de comportament.

Un canvi que ha arribat per quedar-se
Pensar en un màrqueting basat en l’intercanvi d’informació 
provoca que les marques canviïn la seva forma de pensar i 
d’actuar. Canvien d’un model en el que amplien el radi d’acció 
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de les seves campanyes tradicionals a un en què busquen 
actuar en l’univers digital. D’un model en el qual s’obliden de 
buscar les mètriques irrellevants que els donen els memes del 
social media. D’un model en el que s’allunyen de la recerca 
desesperada de vídeos que es converteixin en fenòmens virals. 
I d’un model en què els webs tracten a tots els consumidors de 
la mateixa manera. La solució passa per un model en el qual la 
història de la marca creix en un format de one to one en el qual 
els consumidors es submergeixen a la recerca de productes 
que realment els interessen i viatgen de forma conscient per 
l’embut de les vendes (sals funnel).

Cada vegada que una marca proporciona dades rellevants a la 
seva audiència, rep una resposta en forma d’altres dades enca-
ra més rellevants. El més bàsic és el demogràfic però si aquest 
intercanvi s’executa correctament, el que les marques acaben 
obtenint són dades de comportament. Cada vegada que algú 
clica ens està parlant de la seva estructura familiar, del seu 
pressupost, de les seves preferències, les seves motivacions, 
els seus frens. Sabem on vol anar, on vol allotjar-se, com vol 
gastar, amb qui vol viatjar... en definitiva què el motiva i què el 
frena abans de fer el pas final.

Els quatre punts clau a tenir en compte:

1. Pressupostar estratègicament: Les marques poden modi-
ficar els seus pressupostos identificant aquells canals que són 
més eficients a l’hora de facilitar dades del consumidor en ca-
dascuna de les fases del consumer journey.

2. KPI ‘s optimitzats: Equips interns poden crear sinergies 
entre departaments si són capaços de centrar-se en els indica-
dors clau que ens porten a resultats bàsics.

3. Tecnologies optimitzades: Les marques han de ser capaces 
de crear la seva història de forma seqüenciada perquè vagi can-
viant a mesura que cada consumidor inicia el seu particular viatge.

4. Relacions estratègiques amb les agències: Les marques 
han de passar d’un model en el qual tenen en el seu roster un 
grup estable d’agències i canviar a un altre en el qual compten 
amb el nombre adequat de partners que intercanvien informa-
ció els uns amb els altres.

Les marques ja no han de ficar la seva història sencera de 
la marca a un espot de 30 segons, un plec de dues pàgines 
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d’impressió o un banner de 300 píxels. En el seu lloc, es pot 
aprofitar tot el recorregut del consumidor i abraçar un intercanvi 
bidireccional de dades. En canviar a aquesta manera de pen-
sar, les marques poden fer els canvis estructurals que benefi-
ciïn al consumidor, així com a la marca. Això ajuda a ambdues 
entitats a que gastin els seus diners de forma més intel·ligent, 
proporcionant les dades necessàries per prendre decisions 
més intel·ligents. Potser no és l’aspecte més atractiu de la co-
mercialització, però ara és el més important.
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