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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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Corresponsalies i mitjans locals: els 
eixos oblidats del periodisme
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia

Javier del Pino i Íñigo Domínguez són dos periodistes que so-
breviuen en mitjans tradicionals. Tots dos van defensar a Segò-
via la tasca del corresponsal i dels diaris i ràdios locals, pilars 
fonamentals de la professió periodística que trontollen des que 
va començar la crisi.

Javier del Pino, director del programa líder de la ràdio espan-
yola els caps de setmana, “A vivir que son dos días”, va par-
lar al Hi Festival Segòvia sobre periodisme i la seva visió de 
l’actualitat amb Íñigo Domínguez, reporter d’El País i excorres-
ponsal d’El Correo a Roma.

I precisament per la seva experiència en corresponsalies van 
ser qüestionats pel veterà periodista Aurelio Martín. Un treball 
que coneixen bé, però que en l’actualitat és menyspreat per 
unes empreses a les que “només els importen els comptes de 
resultats”. Enrere va quedar el temps en què el corresponsal 
tenia un contracte i un sou decent, per la qual cosa es consi-
deren uns privilegiats. En una època en què no existia Internet, 
del Pino era molt conscient que l’oient només tenia la seva veu 
per assabentar-se de les coses que passaven en un altre país. 
Avui, encara que qualsevol persona pugui veure en streaming 
com es desenvolupa un esdeveniment, sense la figura del co-
rresponsal perdem context.

Ja de tornada a Espanya, Del Pino ha aconseguit que el seu 
programa de ràdio sigui el segon més escoltat a nivell espanyol, 
amb 2.300.000 oients fidels. Amb “A vivir que son dos días” ha 
demostrat que es pot atraure una audiència que en el seu dia 
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lliure, com a acte voluntari, encén la ràdio a casa per escoltar 
alguna cosa diferent al que li han explicat la resta de la setma-
na. Però també que es pot treballar amb absoluta llibertat, “en 
una bombolla que ningú punxa” , fins al punt que mai li han de-
manat acomiadar un tertulià perquè no fos del gust de la seva 
empresa, ni ha necessitat autocensurar-se.

El que sembla evident és que la ràdio no només ha aguantat 
l’estirada en aquests anys difícils per al periodisme, sinó que a 
més és la que millor suporta la crisi. Javier considera que hi ha 
dues raons que expliquen aquest èxit: d’una banda el treball 
que han realitzat figures com Iñaki Gabilondo i Luis del Olmo, 
per tot l’Estat, a més de figures a les ràdios autonòmiques, i de 
l’altra, el teixit local que han creat emissores com la SER. Però 
adverteix: si els periodistes que mantenen aquestes entitats 
són acomiadats, el teixit rural haurà desaparegut i amb ell uns 
oients fidels que en molts pobles només compten amb aquesta 
plataforma radiofònica per informar-se.

Quant a la premsa, Íñigo Domínguez va voler defensar la feina 
dels mitjans locals en una època en la qual s’ha perdut el con-
tacte amb la realitat perquè les empreses no tenen diners per 
enviar als periodistes a parlar amb la gent. S’ha estès la falsa 

idea que tota la informació està a Internet, però per a algú cu-
riós qualsevol història és interessant i no totes tenen cabuda. I 
precisament aquest és el treball que segueix realitzant la prem-
sa local: fer que la gent s’assabenti “d’històries que semblen 
poc importants, però que et fan dir: la vida és així; és quelcom 
més poètic que com a lector agraeixo molt, perquè aprens de 
la vida a més d’informar-te”, assegura Íñigo, que va confirmar 
que per a ell la lectura d’un periòdic local és com “obrir el cofre 
d’un tresor” : el de les històries que conformen el món d’un lloc 
que no coneixes.

Però, quina és la salut de la premsa local? Domínguez ha as-
segurat que, encara que aquests mitjans solen ser vulnerables 
davant poders polítics i econòmics, també tenen molta força 
perquè han aconseguit implantar-se a les llars. És cert que te-
nen moltes limitacions i fins poden resultar antiquats, però fins 
i tot això té el seu encant. Un altre avantatge és que els resulta 
més fàcil comptar amb fonts a la policia o l’Ajuntament que per-
meten destapar històries que restarien amagades. 

Pel que fa a la salut dels mitjans en general, Del Pino va enu-
merar alguns dels problemes que viu avui la professió, com els 
ERO, els deutes o la degeneració del producte, que porta a 
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cometre errors al no comptar amb un periodista sènior que sigui 
capaç d’identificar històries falses. Els periodistes 2.0 són fre-
elance que treballen sols a casa i cobren per peça, res a veure 
amb els professionals en plantilla del New York Times, que po-
den estar sis mesos sense publicar res perquè estan treballant 
en un reportatge interessantíssim.

Finalment, Del Pino i Domínguez van donar una visió sobre la 
situació política a EUA i Espanya. Mentre als EUA no van ac-
ceptar que Hillary Clinton mentís sobre el seu estat de salut 
i a la dreta li segueixen perdonant tot (clar paral·lelisme amb 
Espanya), a casa nostra la gent ha mostrat el seu afartament 
davant aquest dia de la marmota a què ens han abocat. Del 
Pino assegura que aquesta desafecció perjudicarà a la premsa, 
que ja està oferint el mateix informatiu tots els dies. No només 
perquè es produirà una caiguda en l’audiència, sinó a més per-
què amb eleccions cada pocs mesos els periodistes s’han de 
plantejar si tornen a destinar esforços a cobrir la campanya o es 
limiten a fer una crònica mínima d’aquest culebró per capítols.

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.
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20minutos mesurarà l’estat d’ànim 
dels espanyols
Per Control Publicidad

El baròmetre “Ulisses” del diari 20minutos analitzarà cada tres 
mesos l’estat d’ànim del conjunt de la societat, les seves pre-
ocupacions, motivacions i processos de canvi. Els seus res-
ponsables pretenen que sigui una eina per ser els primers a 
detectar les noves tendències i modes de vida.

El diari 20minutos ha anunciat el llançament d’”Ulisses”, un es-
tudi d’investigació social que mesurarà i projectarà les grans 
tendències de la societat espanyola, moltes de les quals mai 

s’havien analitzat fins ara. La seva edició serà trimestral i es 
donarà a conèixer a través del diari 20minutos i de 20minutos.
es, comptant amb una àmplia difusió estatal.

Una de les principals novetats respecte a la resta d’estudis so-
ciològics serà que  es mesurarà l’estat d’ànim de la societat. 
Actualment, a les enquestes es pregunta per la situació perso-
nal de l’entrevistat; però, 20minutos fa un pas més i analitzarà 
l’estat d’ànim de cada enquestat, així com del que percep sobre 
diferents temàtiques generals de la societat d’avui.

L’estudi, que ha estat dut a terme per l’empresa Myword -dedi-
cada a la investigació avançada, social i de mercat-, s’articularà 
en tres grans blocs: l’Índex d’Ànim Ciutadà (cada enquestat 
serà preguntat per la seva esfera personal, per la seva per-
cepció en la societat i per com veu la situació d’Espanya com 
a país), el Detector de Transformacions Socials (preguntant 
sobre els propulsors que estan canviant la nostra manera de 
viure), i l’Expositor (amb temes d’actualitat que aniran variant 
en funció dels contextos socials i necessitats de cada moment).

Aquest projecte forma part del procés que 20minutos va començar 
després del rellançament que va dur a terme al maig d’aquest ma-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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teix any. Gràcies a ell, el diari es va transformar tant en continguts 
com en disseny, amb la vocació d’aportar la informació, les anàli-
sis i les opinions més rellevants als ciutadans i amb l’objectiu de 
jugar un paper més actiu en els debats públics i de convertir-se en 
un dels diaris més influents per a la societat espanyola.

Els periodistes que van revelar els 
Papers de Panamà demanen protecció 
al Parlament Europeu
El Parlament Europeu ha estat testimoni de com una represen-
tació de periodistes del consorci internacional, responsables de 
destapar els Papers de Panamà, han comparegut a Brussel·les. 
La seva intenció no era altra que alertar de la “insuficient pro-
tecció” que s’ofereix des dels organismes oficials europeus da-
vant els responsables d’aquest tipus de denúncies, que són tan 
importants de cara a la societat.

Aquesta representació de periodistes ha sol·licitat la creació d’un 
marc jurídic que protegeixi els professionals dels mitjans de co-
municació responsables de la revelació d’informació tan compro-
mesa com els Papers de Panamà  i casos similars. El periodista 

Kristof Clerix, membre de la revista belga Knack, ha demanat 
davant el Parlament Europeu “un marc jurídic perquè aquestes 
persones estiguin protegides”. Aquest periodista ha recalcat la 
importància que tenen periodistes que treballen per la trans-
parència, i sense els quals seria impossible conèixer les picaba-
ralles que sostenen aquest tipus d’entramats. (d’Europa Press)

Prensa Ibérica Media tanca el seu 
primer exercici amb 2,9 milions de 
benefici d’explotació
El grup Prensa Ibérica Me-
dia ha tancat el seu primer 
exercici amb un benefici 
d’explotació de 2,9 milions 
d’euros, segons els comptes 
dipositats per la companyia en 
el Registre Mercantil de Bar-
celona. Prensa Ibérica Media és la societat holding creada per 
Editorial Prensa Ibérica i en la qual es van reunir tots els actius 
relacionats amb el sector dels mitjans de comunicació, tant les 
editores de diaris, com els desenvolupaments digitals d’aquestes 
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i alguns mitjans audiovisuals llançats o adquirits pel grup. Encara 
que l’operació d’escissió es va realitzar a mitjans de l’any passat, 
a efectes comptables l’exercici va començar l’1 de gener. 

En els comptes de 2015 (que, lògicament, no tenen compara-
ció amb l’any anterior), es recull que Prensa Ibérica Media va 
tenir una xifra de negoci consolidada de 169.415.000 d’euros. 
D’aquesta xifra, el 69% va correspondre al negoci de premsa, se-
guit en importància pel de la impressió (22%) i la distribució (6%) 
i quotes de l’1% per a les activitats de ràdio i televisió, producció 
de continguts i altres negocis. El nou grup va registrar l’any pas-
sat un benefici net de 2.121.000 d’euros. (de Digimedios)

G + J ha decidit abandonar l’edició 
directa de revistes a Espanya

El grup alemany de revistes 
G + J, que està present a 
Espanya amb les compan-
yies G i J España Ediciones 
(que edita Muy Interesante i 
altres), G + J Publicaciones Internacionales (que publica Cos-

mopolitan) i G i J Revistas i Comunicaciones (que edita Marie 
Claire), ha decidit deixar d’editar revistes directament a Espan-
ya, segons ha pogut saber DigiMedios, encara que no ha pogut 
ser confirmat oficialment ni a Espanya ni a la matriu del grup a 
Alemanya. La decisió es va comunicar fa uns dies als empleats 
en una reunió amb un directiu internacional del grup editor.

Les editores de revistes del grup G + J a Espanya han enca-
denat en els últims anys una sèrie d’exercicis negatius, ca-
racteritzats per les reduccions de costos (inclosos diversos 
retallades de plantilla) que no han permès recuperar la rendi-
bilitat. L’any 2014, últim del qual hi ha comptes disponibles, G 
i J España Ediciones va registrar pèrdues netes de 2,1 milions 
(-10.700.000 el 2013); G i J Publicaciones Internacionales, va 
tenir una pèrdua de 49.000 euros (-1,5 milions el 2013), i G i J 
Revistas y Comunicaciones va perdre 0,9 milions (-1,7 milions 
el 2013), segons dades publicades per la revista Notícias de la 
Comunicación en el seu especial Revistas. Aquest any, en con-
junt, les tres editores superaven els 130 treballadors. La decisió 
de deixar d’editar revistes no afecta només a Espanya i podrien 
abandonar-se altres mercats. De tota manera, segons fonts del 
sector, el grup editor de revistes està buscant altres grups edito-
rials interessats en la cartera de publicacions de G + J.

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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Les filials de G + J a Espanya estan participades al 100% per 
l’holding alemanya de revistes Grunner und Jahr, que a Espan-
ya té també la companyia de màrqueting digital Ligatus i un 
60% de l’editora de revistes Motorpress Ibérica. Al seu torn, el 
100% de la companyia alemanya és propietat del grup Bertels-
mann, accionista també de Atresmedia. (de Digimedios)

Grupo Heraldo canvia de 
denominació, ara és HENNEO 
 

El Grupo Heraldo, gran grup 
editorial aragonès, ha canviat 
de nom de la mà de FutureBrad 
(consultora estratègica i de mar-
ca de McCann Worldgroup). Fun-
dat a Saragossa en 1895 i amb 
més de 1.300 treballadors distri-

buïts en 30 empreses, constitueix el setè grup de comunicació 
espanyol per volum de facturació.

Grupo Heraldo va demanar aquest projecte d’identitat verbal a 
FutureBrand perquè la seva denominació limitava l’expansió i 

creixement de l’organització, present en quatre àrees de nego-
ci: el sector editorial i de mitjans (en el qual destaquen capçale-
res com Heraldo de Aragón i ‘20 minutos); el sector audiovisual 
(amb una ferma aposta per la digitalització); l’àrea tecnològica 
(que presenta un fort creixement); i l’àrea industrial (on pos-
seeix activitats en l’àrea de distribució i logística).

El repte d’aquest projecte en el qual l’agència i client van treba-
llar mà a mà, va ser reduir l’important gap entre la imatge de la 
companyia i la realitat del seu negoci que aposta fermament pel 
creixement geogràfic, la transformació digital i la convergència 
de l’àrea de mitjans i audiovisual. (de Programa Publidad)

L’OJD a Madrid i Espanya durant el 
mes d’agost

Segons una informació de Prnoticias, a la Comunitat de Madrid 
la lluita dels grans diaris va experimentar en l’OJD algunes va-
riacions durant el passat mes d’agost. El País es manté líder, 
amb 47.000 exemplars de mitjana diària, però ABC i El Mundo 
estrenyen la lluita amb 33.713 números per al diari de Vocento i 
33.521 per al d’Unidad Editorial; La Razón els segueix de prop 
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amb 26.840 números, mentre que ja a molta distància es que-
den La Vanguardia, que registra una difusió de 2.999 números, 
i El Periódico que es va quedar amb 1.297 exemplars.

Aquest passat agost va ser novament demolidor per als diaris 
impresos d’àmbit estatal. Les dades de l’OJD reflecteixen que 
les principals capçaleres han registrat enfonsaments de dos dí-
gits en una davallada que sembla no tenir fi: El País conserva 
el liderat amb una difusió a l’agost de 172.956 exemplars, un 
18,6% menys que les dades d’igual mes de l’any anterior; el 
segueix El Mundo amb 103.000 exemplars de difusió i un en-
fonsament del 15,1%; ABC va registrar una difusió de 84.000 
números, el 17% menys; La Razón va arribar als 60.300 exem-
plars, una caiguda més atenuada del 8,8%. Ull, però, a la venda 
al número, és a dir, els diaris comprats al quiosc; només un 
diari d’àmbit estatal supera els cent mil exemplars de venta a 
tot l’Estat: El País (114.490 exemplars). Per sota dels cent mil 
trobem El Mundo (71.300), ABC (64.000), El Periódico de Ca-
talunya (41.200), La Razón (35.700) i La Vanguardia (31.000 
exemplars). (d’AEC)

Ràdio Arrels es renova amb l’ambició 
de ser el referent radiofònic a la 
Catalunya Nord

Ràdio Arrels engega una nova temporada amb l’objectiu 
d’esdevenir el referent radiofònic de la Catalunya Nord. Per tre-
ballar en aquest sentit, la cadena catalanoparlant ha apostat per 
un programa matinal, de 7 a 9, conduït per Laura Bertran i Rafael 
Renyé. Es tractaran diferents temàtiques com història, política, 
llengua, agricultura, entre d’altres. A més d’entrevistes i la infor-
mació comarcal. D’altra banda, aquesta temporada també serà 
la primera després de l’acord de col·laboració que Ràdio Arrels 
va signar amb Catalunya Ràdio a principis del mes de juliol.  
Aquesta col·laboració serà de caire musical i, per tant, cada ves-
pre la cadena de Perpinyà emetrà els programes “Delicatessen” i 
“Independents” d’iCat i “Via Jazz” de Catalunya Música. 
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35 anys de recorregut.- Aquest any, la cadena Arrels també 
ha celebrat el seu 35è aniversari. El periodista Albert Noguer 
va assumir la direcció a principis d’any amb el propòsit de “ge-
nerar una nova identitat sonora de l’emissora, amb noves veus 
i continguts musicals que enganxaran més les orelles”. Ràdio 
Arrels va iniciar les seves emissions el 29 de maig del 1981. 
Des d’aleshores treballa per promoure la consciència catalana 
entre la població d’aquest territori i fomentar l’ús de la llengua 
catalana. (de Racó Català)

Els treballadors de Lavinia també guanyen 
als jutjats la seva internalització a BTV

El Jutjat Social número 14 de Barcelona ha donat la raó a set 
treballadors de BCN Audiovisual, del Grup Lavinia, que havien 
presentat denúncia per “cessió il·legal” a Informació i Comu-
nicació de Barcelona, l’empresa municipal gestora de BTV. 
Es tracta de la segona sentència en aquest sentit, però és la 
primera que afecta els treballadors subcontractats a través de 
Lavinia, que són la gran majoria a BTV. La primera sentència, 
de novembre de 2015, afectava a quatre treballadors d’Antena 
Local, filial de Mediapro, ja acomiadats.

La nova resolució insta ICB a internalitzar els set afectats, la 
majoria del comitè d’empresa, i admet les respectives antigui-
tats que reclamaven. Les demandes es van presentar el des-
embre de 2014 –el judici es va celebrar el passat juliol– i des 
d’aleshores uns 150 treballadors han presentat denúncia per-
què se’ls reconegui que treballen a BTV i no a la productora 
en la qual estan contractats. Ara bé, entre la primera sentèn-
cia i la nova hi ha una diferència important. Mentre que en la 
dels treballadors d’Antena Local s’establia que la internalització 
s’executés amb els sous de la plantilla d’ICB, en la dels de BCN 
Audiovisual es resol que s’incorporin amb les actuals retribu-
cions. (de Comunicació 21)

FE D’ERRADES.- En El Butlletí núm.193, de data 23 de set-
embre, i en la informació “Poc català a la tele”, fèiem referèn-
cia al darrer informe del CAC de manera errònia. La frase que 
diu “aportar les darreres xifres relatives a l’oferta, el consum i 
audiències dels mitjans audiovisuals a Catalunya”, hauria de 
dir  “aportar les darreres xifres relatives a l’oferta, el consum i 
freqüències dels mitjans audiovisuals a Catalunya”, per quan el 
CAC no facilita informació sobre audiències.
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Les millors aplicacions per marcar i 
guardar llocs web
Per HackPack Press

La quantitat de mitjans que els periodistes actuals necessiten 
consumir és alarmant. Es tracti de notícies, entrevistes, infor-
mació per nodrir les nostres pròpies investigacions o tendències 
de la indústria, solem marcar frenèticament pàgines web a risc 
de perdre-les per complet en el mig de 50 pestanyes obertes.

Quantes vegades t’has topat amb alguna cosa interessant en 
línia i deixes la finestra oberta per llegir-lo més tard? Però des-
prés, sense voler, tanques el navegador, o trobes aquesta fi-
nestra dos dies més tard, quan finalment has acabat totes les 
teves tasques i ja l’havies oblidat.

És un problema comú, especialment per als periodistes, dels 
quals s’espera que consumeixin i produeixin continguts de mit-
jans amb molt més intensitat que en qualsevol altra professió. 

Per sort, diversos desenvolupadors també s’han frustrat per la 
interminable quantitat de pestanyes obertes, i han dissenyat la 
manera ideal de guardar articles, textos, fotos, enllaços i vídeos 
per a més endavant, sense pestanyes de per mig.

Pocket.- Pocket és com l’armari de rebost digital més gran del 
món. Pots guardar links, articles, vídeos, fotos, el que sigui, i 
obrir-los a l’ocasió en la qual puguis posar-te al dia. Efectiu, 
atractiu i fàcil d’usar, Pocket (butxaca, en anglès) realment se 
sent com una butxaca.

saved.io.- El disseny de saved.io ha aconseguit una petita mà-
gia a internet. Si estàs tot el temps movent entre diferents dis-
positius però ets un àvid usuari de marcadors, pots registrar-te, 
després simplement mecanografiar ‘saved.io/’ abans de qual-
sevol URL i es guardarà en un núvol de punts. Millor encara? 
No hi ha límit d’emmagatzematge. Guarda tots els enllaços que 
vulguis.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Refind.- Una eina sorprenentment poderosa. Refind és una 
manera sofisticada de desar. I pots afegir-la a qualsevol de les 
teves aplicacions. Utilitza Evernote per les teves notes i Refind 
per als teus links. Utilitza Pocket per al que vulguis llegir més 
tard, i Refind per al que vulguis llegir immediatament.

Els desenvolupadors també se les han enginyat per fer dels 
marcadors una activitat social. Pots seguir el que altres estan 
llegint i guardant, o assabentar-te del que passa a la teva àrea 
d’especialització, en els  teus hobbies, i el que la gent diu sobre 
ells.

I el millor: pots connectar-te des de Twitter, sense necessitat 
d’obrir un compte extra.

També pots veure Wallabag (de codi obert, si et preocupa la 
privacitat),  Readability o Instapaper.

El president d’Axel Springer insta els 
periòdics a emancipar-se del paper

Mathias Döpfner, president 
del grup mediàtic alemany 
Axel Springer, un dels més 
grans d’Europa, va instar 
ahir, dijous, a “emancipar els 
diaris del paper” i a que els 
mitjans abracin el futur digi-

tal. Döpfner va fer aquestes declaracions a Berlín, en ser no-
menat president de la Federació d’Editors de Diaris d’Alemanya 
(BDZV), on ha apuntat que la digitalització i l’adaptació a inter-
net és la “tasca històrica” del sector per a les pròximes dècades.

Segons la seva opinió, en aquests temps és “especialment 
important” el “periodisme calmat”, la “investigació crítica” i la 
“categorització sòbria”, elements clau amb què es pot recupe-
rar part de la confiança que ha perdut el sector. “La credibilitat 
significa també dir les coses pel seu nom, també el que incòmo-
de i que és políticament incorrecte”, va assegurar el president 
d’Axel Springer, grup editor del popular Bild, el diari amb més 
tirada d’Europa.
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Döpfner va aprofitar així mateix el seu discurs davant la BDZV 
per criticar la situació actual del sector, ja que considera que els 
mitjans proporcionen de manera “gratuïta” continguts per a la 
xarxa i que “els diners, gairebé al cent per cent, la qual guanyen 
altres”. (d’eldiario.es)

Neix El Independiente 

Ha nascut un nou suport digital de la mà de Casimiro García-
Abadillo, exdirector d’El Mundo i Victoria Prego, actual presi-
denta de l’Associació de la Premsa de Madrid. El mitjà digital es 
presenta amb vocació de “marcar l’agenda política a Espanya”, 
segons explica el director, García-Abadillo al seu editorial. En 
l’editora d’El Independiente, Park Row Digital, ambdós perio-
distes són consellers, així com Fernando Mas, exdirector de 
elmundo.es. La resta dels accionistes són Francisco Javier Mo-
yano, Antoni Abat Ñudi i Eduardo Serra, exministre de Defensa 
(1996-2000), qui és el president del Consell d’Administració de 
la societat. 

El digital se centra en la informació política i econòmica. Tam-
bé incorpora espai per a les notícies internacionals, l’art i la 

cultura. La ciència, la tecnologia i la innovació tindran un trac-
tament especial durant el cap de setmana. “No moltes notí-
cies, sinó notícies rellevants”, afirma Casimiro García-Abadillo. 
(d’Infoperiodistas)

UE Data, la solució publicitària 
d’Unitat Editorial basada en Big Data

Unidad Editorial Publicidad ha presentat UE Data, una nova so-
lució publicitària basada en el coneixement de l’usuari. Aquest 
projecte s’emmarca en el procés de transformació digital que 
la companyia va iniciar el 2014. Sota el nom de UE Data 
s’agruparà tota l’oferta comercial que permetrà a les marques 
planificar en funció de perfils d’usuari altament qualificats.

Per Unidad Editorial l’oportunitat és clara, prop del 70% 
d’internautes espanyols “ens coneix i accedeix regularment als 
nostres continguts. Aquest volum de trànsit ens permet com-
prendre de manera precisa el comportament i els gustos dels 
nostres lectors i identificar segments d’audiència rellevants”, 
comenta Pablo Contreras, director general de Dades. (d’AEC)
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La Plataforma per la Llengua activa 
un grup de treball per aconseguir més 
presència del català als videojocs

La Plataforma per la Llengua ha posat en marxa un grup de 
treball per incidir en el món dels videojocs i aconseguir que 
també es pugui jugar en català amb normalitat. Aquest grup, 
que està obert a tothom que vulgui participar-hi, vol sensibilitzar 
els usuaris i augmentar les reivindicacions d’aquesta comunitat 
per aconseguir que les plataformes que produeixen jocs tinguin 
en compte la nostra llengua. Actualment, el percentatge de vi-
deojocs en català se situa en el 9% del total, segons un estudi 
fet per l’ONG del català.

Precisament aquest dimecres ha sortit al mercat el videojoc 
FIFA’17, un dels més venuts al món, però que no incorpo-
ra la llengua catalana malgrat el nombre de jugadors i de 
clubs catalanoparlants que es poden trobar a dins del joc. 
L’empresa creadora d’aquest joc, EA Sports, no ha donat 
cap resposta a les més de 17.000 signatures que van re-
collir per fer-los aquesta petició ni tampoc a les cartes que 
se’ls han adreçat.

Cal tenir en compte que el sector dels videojocs va facturar 70,1 
milions d’euros al nostre país l’any 2013. Catalunya és un viver 
d’empreses de videojocs, ja que n’hi ha 89 (el 24,5% de les em-
preses de l’Estat) i donen feina a un miler de treballadors. S’ha 
constatat que existeix una comunitat de jugadors que reivindica 
poder jugar en català. (de Plataforma per la Llengua)
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WhatsApp afegirà un tercer codi de 
seguretat per evitar intrusions en la 
seva plataforma
Per Prnoticias

Whatsapp continua en la seva àrdua però incansable carrera 
per renovar-se. Sobretot pel que fa a l’àmbit de la seguretat. 
Així, la missatgera propietat de Facebook (i per tant de Mark 
Zuckerberg) està preparant un nou sistema de codis d’accés 
amb els quals pretén denegar el pas a tercers amb l’objectiu fi-
nal de que aquests no puguin, maliciosament, llegir aquells mis-
satges amb dades delicats. Així, l’enfocament es tanca, més en 
concret, davant de possibles pèrdues i robatoris de terminals.

Com tenen pensat fer-ho Whatsapp? Es diu que incorporaran un 
codi d’accés de 6 dígits, segons Android Authority, pel que es veu 
en l’extracte de codi que, en la versió holandesa, s’ha pogut con-
templar (i que han pogut veure aquells que s’encarreguen de la 
traducció de Whastapp). Un missatge que reportava el següent: 
“Introdueix un codi d’accés de 6 dígits. Els codis d’accés no coinci-
deixen. Intenta-ho de nou”. Després d’això: “Introdueix una adreça 
de correu electrònic de recuperació” (fet que no serà obligatori). 
Així, i si ja han pogut accedir aquells que versionen l’aplicació, vol 
dir que no hauria de trigar molt a arribar a les nostres mans.

Aquest tercer pas en la verificació d’accés a Whatsapp, és un 
pas més en l’obsessió, sana, de cuidar les nostres dades (i con-
verses) per part de la missatgera. La mateixa que, fa poc, va 
insinuar també amb l’ús del correu electrònic com a part del 
procés de verificació amb dos moviments, amb dos passos. 
Uns mètodes que, en molts casos, ja ha estat utilitzat per rivals 
de la talla de Twitter, Instagram o Google. Quant trigarà a arri-
bar aquest últim?
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Instagram arriba als 500.000 
anunciants actius al mes 
 
Instagram anuncia aquesta setmana que ja compta amb més de 
500.000 anunciants actius al mes en la seva plataforma, més del 
doble de la seva base d’anunciants en els últims sis mesos. Així 
mateix, en els dos primers mesos en què Instagram va llançar les 
seves eines per a empreses, més d’1.5 milions d’empreses han 
canviat el seu compte a compte d’empresa a Instagram.

Les marques han estat sempre una part essencial de la comu-
nitat d’Instagram, formada per 500 milions de persones a tot el 
món. Aquesta creixent comunitat es distingeix per la seva di-
versitat i s’està convertint en el lloc en el qual anunciants cons-
trueixen la seva marca i fan que la seva passió es tradueixi en 
vendes. De fet, els cinc sectors principals que fan publicitat a 
Instagram són béns de consum empaquetats, comerç electrò-
nic, tèxtil, entreteniment i tecnologia. La gent va a Instagram 
amb una predisposició a descobrir coses noves, i des que al 
setembre de 2015 es llancés la plataforma publicitària, s’han 
generat 1.000 milions d’interaccions amb anuncis a Instagram. 
(de Programa Publicidad)

Facebook millora els anuncis per a 
mòbils per augmentar les vendes a la 
botiga

La xarxa social anuncia el llançament de noves formes perquè 
els anunciants posin en circulació campanyes amb Facebook 
més intel·ligents amb què aconseguir millors resultats a la botiga. 

Atès que s’ha comprovat que els anuncis dinàmics de Facebook 
són una forma d’augmentar les vendes en mòbils i internet, s’ha 
volgut portar l’eficàcia dels anuncis dinàmics a la venda al detall 
en establiments físics. Actualment, Facebook està provant els 
anuncis dinàmics per a venda al detall amb anunciants com 
Abercrombie & Fitch, Argos, Macy ‘s, Pottery Barn o Target i 
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es posarà a disposició dels clients que compleixin els requisits 
durant les pròximes setmanes.

Una altra novetat de Facebook és la presentació d’una solu-
ció integrada per a les empreses amb establiments físics. En 
concret està dissenyada perquè els anunciants atreguin més 
persones a les seves botigues o negocis. L’objectiu de visites 
en el negoci es basa en la segmentació geogràfica i en les ca-
racterístiques dels anuncis de difusió local, i estableix les visi-
tes a la botiga com un nou model d’optimització i com el resultat 
principal dels informes. (d’El Publicista)

Proximity Barcelona comença a 
treballar pel compte internacional 
Skoda Auto 
L’any 2012, Proximity Barcelona guanyava el compte integral de 
Skoda per al mercat espanyol. Quatre anys després, la seu bar-
celonina de Proximity ha començat a treballar per a la marca en 
l’àmbit internacional. El seu primer treball és la campanya “Keep 
Moving”, una campanya integral que pretén donar a conèixer la 
nova iniciativa global de la marca. Amb “Keep moving” la marca 

d’automòbils, que va néixer fa més de 120 anys com a fabricant 
de bicicletes, vol donar a conèixer el seu nou propòsit, que va 
molt més enllà de la fabricació de vehicles: el de convertir-se en 
una empresa que ofereix solucions de mobilitat a tots els nivells. 

Seguint el camí que ja va obrir “Guardians de l’hivern”, Skoda 
Auto i Proximity llancen “Keep moving” . Una campanya integral 
amb gran component audiovisual que ha estat produïda interna-
cionalment, en col·laboració amb Amazing Production (Txèquia) 
i sota la direcció de Jan Gleie (Dinamarca). La peça principal és 
una emotiva pel·lícula, la versió estesa té una durada d’un minut i 
mig. La campanya ja està sent implementada en diversos països 
i pretén ser el tret de sortida de més comunicacions i accions de 
la marca dins d’aquest nou territori.   (d’Infoperiodistas)

Banc Sabadell “interroga” Rafa Nadal, 
Fernando Romay i Ona Carbonell

Rafa Nadal, Fernando Romay, Ona Carbonell, Laia Sanz i Mar-
cos Morán, entre d’altres, responen a preguntes de contingut 
més personal que en l’anterior campanya per mostrar la seva 
cara més enllà de l’èxit i el món professional en la nova cam-
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panya de Banc Sabadell. Amb pors, anècdotes i curiositats, les 
peces creades per l’agència SCPF busquen mostrar una part 
més desenfadada i connectar amb el públic de particulars. Amb 
aquest format, l’anunciant vol millorar la consideració, sobre-
tot, de particulars, siguin o no clients, i trasllada una oferta de 
préstec que pivota en l’agilitat: resposta en 24 hores i diners 
disponibles en 24 hores més.

L’objectiu, segons expliquen en un comunicat, és augmentar 
la notorietat espontània i millorar la imatge global. A més, per-
segueix augmentar la consideració i incrementar la intenció de 
contractació. La campanya es caracteritza per l’ús de primers 
plans en blanc i negre i se centra en un qüestionari de més de 
30 preguntes i sense guió. La campanya té presència en digital, 
televisió i gràfica. (de Marketing News)

Repsol estrena nova campanya de la 
mà de McCann

Repsol llança nova campanya dins l’àmbit del patrocini espor-
tiu, sota el lema “La suma de talents ens fa arribar més lluny”. 
La campanya creada per McCann, a través d’una execució tre-
pidant i emocionant, transmet valors de lideratge i innovació. A 
més la força de la peça, la seva música i protagonistes, sens 
dubte despertaran sensacions positives en els que la vegin.

S’han desenvolupat diverses peces per a aquesta campanya: 
tres peces teaser per generar expectació durant les tres setma-
nes prèvies al seu llançament, un vídeo making of , un tràiler 
de l’espot i l’espot de format llarg. A més s’ha desenvolupat un 
minisite, on els usuaris podran accedir a informació interessant 
sobre la campanya i els seus protagonistes. El control de mi-
tjans de la campanya l’ha dut a terme Havas Media, amb una 
planificació en la qual es van a utilitzar mitjans online, xarxes 
socials i influencers. (de Periódico Publicidad)
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M & CSaatchi guanya el compte 
publicitària de Codorníu

Codorníu, l’empresa familiar elaboradora de vins i caves més 
antiga d’Espanya, ha triat a M & CSaatchi com agència de pu-
blicitat, deixant a les seves mans el pla publicitari de la marca a 
Espanya i la resta del món. El compte era manejada fins ara per 
SCPF. M & CSaatchi tindrà com a repte expandir globalment 
Anna de Codorníu com a marca emblema de la firma de cava. 
Per a això es farà càrrec de crear i executar la campanya global 
creativa de Codorníu, reforçant el seu posicionament i el dels 
seus productes en més de 100 mercats.

Segons Javier Cavanillas, CEO de l’agència de publicitat, “la 
expansió i el reconeixement de la marca Codorníu és un fet 

imparable. El nostre repte és generar una nova relació entre 
marca i consumidor. Per això plantegem una ambiciosa estra-
tègia on el producte adquireix un protagonisme especial i on 
tractarem d’arribar al consumidor a través de tots els punts de 
contacte possibles”. (d’Ipmark)

M & C Saatchi treballarà per Huawei a 
Espanya

La divisió de Consum de Huawei ha confiat en M & CSaat-
chi per al desenvolupament del seu pla publicitari a Espanya. 
L’agència es farà càrrec de crear, planificar i executar diferents 
campanyes creatives de la signatura, donant especial suport a 
llançaments de producte tant a Espanya com mundials.

Smartphones, tablets, weareables i accessoris de Huawei es-
tan ja presents en la vida de la majoria dels espanyols, de ma-
nera que M & CSaatchi es concentrarà en un treball creatiu i 
estratègic de doble vessant: anàlisi i posicionament de marca, 
i definició i construcció d’identitat de la firma a Espanya. (d’El 
Publicista)
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Un informe d’IAB analitza potencial 
de la realitat virtual com a mitjà 
publicitari 
Per Jesús Díaz / EPP

IAB analitza el potencial de la realitat virtual com a mitjà de 
publicitat, en un informe identificant-ne les claus, fortaleses i 
desafiaments. Interactive Advertising Bureau (IAB) ha posat en 
marxa en els seus centres de Mobile Marketing i Digital Video 
Centers of Excellence aquest dilluns “Is Virtual the New Reali-
ty?: una anàlisi de Market Snapshot de VR Publishing i la seva 
Monetització”. Es tracta d’un informe que explora la promesa 
de la realitat virtual com la “the next big thing” en digital adverti-
sing. Inclou entrevistes amb dues dotzenes de líders en publici-
tat, mitjans, programari VR, i desenvolupadors de plataformes.

Les entrevistes destaquen les lliçons apreses i els plans futurs 
en el camp de la realitat virtual, incloent reflexions sobre la re-
alitat augmentada i els vídeo 360. Entre els entrevistats hi ha 
Aaron Luber, director d’Associacions a Google; Megan McCu-
rry, vicepresident sènior i director de Mitjans a DigitasLBi, David 
“Shingy” Shing, profeta digital a AOL, i Nick Van Amburg, vice-
president d’Ad Innovation al New York Times.

Per diversos dels entrevistats és vital que els creadors de con-
tingut entenguin que el procés de producció en VR està lluny 
de ser senzill. En la realitat virtual, els consumidors tenen la 
possibilitat d’interactuar amb el contingut i canviar el seu camp 
de visió i perspectiva, cosa que els mitjans tradicionals no per-
meten.

Tot i que la tecnologia de realitat virtual està millorant i el ma-
quinari és cada vegada més barat i de més fàcil d’accés, els 
entrevistats van assenyalar que la taxa actual d’adopció con-
dueix a problemes d’obtenció d’ingressos donat el públic limitat. 
Molts també van advertir que l’extraordinari nivell de publicitat 
que envolta la realitat virtual porta a la gent a esperar que el 
“captivi” amb la seva primera experiència de realitat virtual, tot i 
que segueix sent un mitjà incipient.
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La VR com a nova plataforma publicitària, està començant a 
emergir. Els enquestats creuen, que en el transcurs dels pro-
pers 24 mesos, més marques aprofitaran el vídeo 360, on 
també poden aparèixer formes de publicitat, com ara tanques 
publicitàries digitals en 2D, vídeo 2D, i fins i tot publicitat de 
televisió. Aquesta nova fase d’experimentació en el medi serà 
fonamental en la determinació del seu èxit.

No obstant això, “només hem tractat una part superficial del 
que serà la realitat virtual, la realitat augmentada, i el vídeo 360 
i el que poden oferir com a canals de publicitat”, ha assenyalat 
Anna Bager, vicepresident sènior i gerent general, Mòbil i Video 
de IAB. “El fenomen Pokémon Go ha elevat el perfil d’AR i VR, 
amb el que el poder del medi igual que les principals marques i 
editors ja han començat a aprofitar les seves capacitats increï-
blement immersives. IAB està compromès a tirar endavant la 
unitat de VR com una robusta plataforma de comercialització i 
de terminologia, definicions i formats d’anuncis emergents i tot 
en obres”.

El mòbil és la primera pantalla de la 
realitat virtual, segons The App Date

La realitat virtual a través de dispositius mòbils és el gran motor de 
la indústria de la realitat virtual (57%). Segons el primer informe so-
bre el sector VR a Espanya elaborat The App Date, per al qual s’ha 
enquestat al 50% de les empreses del sector a Espanya, es tracta 
d’una indústria que en un any duplicarà el seu volum de negoci i que 
ho triplicarà en el cas de la realitat immersiva a través de dispositius 
mòbils. Una altra de les dades aconseguides per l’informe de The 
App Date diu que l’any 2016 tancarà amb més de 45 milions d’euros 
de facturació en projectes de realitat virtual a Espanya.

D’acord amb la investigació, les positives perspectives del sec-
tor el converteixen en una indústria en plena expansió pel que 
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fa a contractacions. L’informe conclou que el 95% de les empre-
ses espanyoles que es dediquen a realitat virtual tenen previst 
augmentar la seva plantilla en 2017. Un 41%, a més, diu que 
donarà feina a més d’un treballador durant l’esmentat any. En 
l’actualitat, el 74% de les al voltant de 150 companyies relacio-
nades amb el sector compta amb menys de deu empleats.

Algunes dades de l’estudi: A escala mundial, hi haurà més de 
100 milions d’usuaris de realitat virtual per a 2020; la xifra de ne-
goci de la realitat virtual arribarà als 11.700 milions de dòlars en 
2018 a nivell mundial; a Espanya s’hauran venut més de 105.000 
ulleres de realitat virtual per al final d’aquest any; ja s’han creat 
més de 500 projectes de realitat virtual a Espanya. El 47% d’ells 
corresponen al primer semestre de 2016. Els lectors d’El Butlletí 
de l’AMIC poden accedir a l’Informe complert de The App Date 
CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

WhatsApp amenaça ara de deixar sense app 
qui no accepti la seva política de privacitat

Ja ha transcorregut un mes d’ençà que WhatsApp va decidir 
de canviar la seva política de privacitat i donar els números de 

telèfon a Facebook, empresa de la qual forma part. Aquesta 
vinculació es podia evitar en el missatge que WhatsApp va en-
viar als usuaris anunciant els canvis en els termes de servei i en 
la política de privacitat. Tanmateix, tot això ha quedat en paper 
mullat. WhatsApp tirarà pel dret i tots aquells que no acceptin 
les condicions de privacitat no podran utilitzar el seu servei.

Des de dimarts, aquells usuaris que van rebutjar els nous ter-
mes de privacitat estan tornant a veure la pantalla un missatge 
en el qual se’ls avisa del canvi de condicions. Amb la diferència 
que aquest cop no poden dir que no i l’únic botó que apareix és 
el d’acceptar. Per a aquests usuaris només hi ha dues opcions: 
acceptar i seguir utilitzant l’app o no acceptar i acomiadar-se 
d’ella. (de Vilaweb)

Opera s’actualitza a Android amb 
Material Design

Opera va canviar d’imatge per tornar-se el navegador favorit de 
tots a Android. Aquest cop l’aplicació de recerques torna amb 
tot el format en Material Design, a més d’una millor organitza-
ció, un menú principal i accions ràpides. El lloc principal pre-
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senta diverses pestanyes amb els llocs preferits. També hi ha 
un espai per afegir llocs de notícies per obtenir després articles 
disponibles. 

El menú principal ofereix accés a un espai personalitzat per a 
l’accés ràpid a les pàgines guardades per a la seva visualitza-
ció sense internet, així com marcadors, l’historial i el llistat de 
descàrregues.

És possible ingressar amb un usuari per sincronitzar tot el ma-
terial en altres dispositius. L’eina també presentarà opcions per 
fer possible la recerca de paraules en un lloc web. Així mateix, 
la nova versió mostrarà el botó per estalviar dades comprimint 
les pàgines que es visiten. Es pot descarregar l’aplicació CLI-
CANT AQUÍ  (d’AEC)

Google actualitza Penguin perquè 
actuï en temps real

Google ha anunciat la incorporació de Penguin 4.0 a l’algorisme 
principal del motor de cerca. Aquesta actualització, que entra 
en vigor per a tots els idiomes alhora, suposa que, a partir d’ara, 

el senyal Penguin actua en temps real. Les penalitzacions se-
ran gairebé immediates.

Penguin és la senyal de l’algoritme de Google que classifica 
i concedeix autoritat als sites segons els enllaços que detec-
ta. Va ser el 24 d’abril de 2012 quan es va incorporar aquest 
tipus d’anàlisi a l’algoritme de Google, amb l’objectiu d’evitar 
la generació d’enllaços de manera artificial per millorar en els 
rànquings.

Fins ara, Google necessitava una actualització per detectar 
aquest tipus d’enllaços i, tant la penalització com la revocació 
de la mateixa, s’allargava en el temps. Amb aquesta actua-
lització, Penguin anirà evolucionant per avaluar els enllaços, 
dient adéu per sempre a nous llançaments i actualitzacions. 
(d’Ipmark)
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Els mitjans de comunicació expliquen 
la seva gestió de la RSC
Per UOC-Medios

La II Jornada Anual de RSC de la UOC  ha reunit professionals de 
mitjans de comunicació per debatre sobre la responsabilitat dels mi-
tjans de comunicació com a empreses i com a servei a la societat. 
Cal recordar que la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és una 
manera de dirigir les empreses basada en la gestió dels impactes 
que la seva activitat genera sobre els seus clients, empleats, accio-
nistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general.

En el transcurs d’aquesta jornada, Andrea Rober, comunicado-
ra i presentadora de La Sexta Noche va sostenir que “el perio-

disme ha de tenir obsessió per les dades, donar veu a totes les 
parts i als ciutadans”; mentre que sobre els errors informatius 
en els mitjans, va apuntar la necessitat de reconèixer-los “ per-
què això també és fer RSE”.

Marcos González, president editor de Corresponsables,  va mo-
derar una de les taules de debat de la jornada en què van partici-
par directores de comunicació d’importants mitjans. Així, Bàrbara 
Manrique, directora de Comunicació i Màrqueting Corporatiu del 
Grupo Prisa va parlar sobre l’estratègia de RSE del grup que, se-
gons ha reconegut, “està integrada a nivell de govern corporatiu 
i en un comitè de govern ètic alineat 100% amb el que es fa”. Va 
esmentar també la necessitat de ser transparents i accessibles 
així com la importància de gestionar el talent.

Per la seva banda, Susana Gato, responsable de Responsa-
bilitat Corporativa del Grup Atresmedia, ha defensat que “Jor-
nades com aquesta són necessàries perquè a nivell de gestió 
som uns desconeguts”, alhora que va explicar que “intentem 
ser rendibles i competitius, però també compromesos amb la 
societat”, referint-se a la política de RSE que el seu grup porta 
a terme, i es va referir al RSE com “una eina per aconseguir un 
augment de confiança en els mitjans”.
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Luisa Alli, fins fa escasses dates directora de comunicació del 
grup Vocento, va comentar que “ hi ha una necessitat de ser 
bons, explicar-ho i semblar-ho” i va parlar sobre els compromi-
sos que el grup editorial ha contret amb els seus públics duent a 
terme un pla d’actuació antiassetjament i moderant el llenguat-
ge utilitzat en segons quins temes d’actualitat.

A la taula de debat sobre “La RSE en el servei ofert pels mitjans 
de comunicació”, Joan Royo, economista docent de la Universi-
tat de Saragossa i blogger en RSC, va explicar que veu la RSC 
“com un sistema de gestió positiu per a les editores i per millo-
rar els seus riscos”, alhora que Laura Prieto, comunicadora de 
Ràdio Nacional 5 , destacava que “la paraula clau és la trans-
parència” i apuntava que “sense impacte social no hi ha RSE”.

Per la seva banda, Jordi Sánchez , director dels estudis de 
Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, va 
analitzar el canvi dels nous agents de la comunicació, i va con-
cloure que “la revolució digital fa que els mitjans es vagin trans-
formant en mitjans de relació amb els públics”.

La premsa, el mitjà que més influeix 
en la gent

A parer de Cabrera, una cosa semblant passa amb les revistes. 
En ser publicacions especialitzades, són referents sectorials. 
Per a Pablo Leiva, director general creatiu d’Athos, la premsa té 
un paper de complement i depèn del target. “El punt de venda 
sí o sí és un dels mitjans més influents. El producte ha de fer-se 
notar. Tota la competència hi és i si tens la màgia de destacar-te 
de la resta per una gòndola, amb una illa, o amb alguna impu-
tació tens l’avantatge”, va dir el creatiu. 

Discrepància.- Rosario Arzabe, directora creativa de Arzabe & 
Jire, no està d’acord amb els resultats de l’estudi, ja que sosté 
que en els últims anys l’estratègia de mitjans ha canviat molt. 
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Segons la publicista, en l’actualitat les xarxes socials tenen 
molta participació com un nou canal de penetració de les mar-
ques. (d’El Deber Suplemento)

L’Institut d’Estudis Catalans prepara 
canvis de les normes ortogràfiques

Segons informava ahir, en exclusiva, Vilaweb, la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans prepara uns retocs de les 
normes ortogràfiques de la llengua catalana. La modificació 
més destacada és la reducció dràstica dels accents diacrítics i 
va ser presentada ahir, dijous, al plenari de l’Institut.

D’acord amb la informació que ha obtingut VilaWeb, la llista 
de paraules amb accent diacrític que “sobreviuran” a la me-
sura n’inclou catorze, en general les més emprades (com ara 
la forma verbal és i l’adverbi més), per bé que s’eliminarà al-
gun accent que sembla útil per a diferenciar dos mots de la 
mateixa categoria (com ara vénen, del verb venir, que fins ara 
s’accentuava per a no confondre’s amb venen, del verb ven-
dre). En el cas del verb ésser (o ser), s’hi manté l’accent de les 
formes és i són i, en canvi, s’hi elimina el de sóc.

En les condicions d’aplicació, la nova norma preveu que si l’usuari 
considera que un binomi pot donar lloc a ambigüitat, mantingui un 
diacrític eliminat (o fins i tot en creï de nous). Podria ésser el cas de 
venen-vénen o el de moc-móc que, en els parlars insulars, correspo-
nen a la primera persona dels verbs moure i mocar, respectivament.

Les modificacions proposades ara són, a més dels diacrítics, 
les següents:

—Es passa a escriure dues erres en paraules que fins ara en 
duien una, com ara: arrítmia, erradicar, otorrinolaringòleg…

—Es rectifica la norma sobre el guionet en mots derivats i com-
posts, en casos determinats. Per exemple, s’escriurà exdirec-
tor, però ex-director general. Així mateix, es restaura el guionet 
davant cometes (ex-«hippy»), en mots homògrafs (ex-pres) o 
en formes detonants (ex-exiliat). En canvi, s’elimina el guionet 
de mots i expressions com ara a cuitacorrents i sucamulla.

—Es regula l’ortografia de formes baleàriques acabades amb 
síl·laba accentuada, com ara anomèn, disfrès, desembós, i 
s’accepta l’escriptura amb accent tancat de mots valencians 
com ara café, francés i admés.
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—Finalment, se suprimeix la dièresi dels derivats cultes termi-
nats en -al, com ara laical i trapezoidal. (de Vilaweb)

El salari dels súpers directors de 
comunicació s’incrementa (el dels 
júnior descendeix) 

Segons l’estudi que anualment realitzen l’Associació de Di-
rectors de Comunicació Europea i l’Associació Europea per a 
l’Educació i Investigació de les Relacions Públiques (EUPRERA 
per les sigles en anglès), els salaris dels responsables de co-
municació i agències es polaritza. Segons aquesta investigació, 
en 2016 el percentatge de professionals de la comunicació que 
van guanyar menys de 30.000 euros anuals es va incrementar 
en 10 punts respecte a l’any passat a Espanya. 

A l’altra cara de la moneda hi ha els súper directius que guan-
yen més de 150.000 euros anuals, una xifra que ha augmentat 
en més de 7 punts i representa el 10,2% dels participants en 
l’estudi que es realitza a nivell europeu.

Un any més l’European Communication Monitor, estudi de re-
ferència en la situació actual de la comunicació i els seus pro-
fessionals a Europa, desgrana els salaris que els directius de 
comunicació i agències de relacions públiques van percebre du-
rant l’any passat. L’enquesta, realitzada entre 2.293 professio-
nals, revela els rangs salarials més comuns entre els directors 
de comunicació i d’agències de relacions públiques d’Europa. 
Les remuneracions dels professionals que dirigeixen la comu-
nicació en el vell continent varien des dels 5.900 euros anuals 
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a Romania, el país on menys es percep fins als més de 60.000 
euros anuals que guanyen més del 90% dels directius a Suïssa.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi Euro-
pean Communication Monitor 2016 CLICANT AQUÍ   (d’Euprera)

La Unió de Periodistes Valencians 
convoca la primera beca Fragments 
sobre la història visual contemporània 
del País Valencià

El projecte cultural de periodisme gràfic de la Unió de Perio-
distes Valencians, Fragments, ha convocat per primera vegada 
una beca de producció per elaborar la Col·lecció Fragments, un 

projecte editorial dedicat a l’assaig visual i orientat a investigar 
sobre la història contemporània de la Comunitat Valenciana.
Els candidats hauran de presentar, fins el dia 4 de novembre, la 
producció del projecte que ha d’explicar, a través del llenguatge 
visual, les opinions i punts de vista del creador sobre un tema 
de lliure elecció relacionat amb el País Valencià. Podran usar-
se els mitjans tècnics contemporanis com la fotografia, vídeo, 
multimèdia, suports digitals, intervencions o accions. L’aspirant 
ha de ser capaç de dissenyar l’estratègia per a la producció de 
l’assaig i de coordinar als professionals necessaris per a dur-la 
a terme, sempre amb l’assessorament de la Unió de Periodistes 
Valencians. 

La decisió del jurat es farà pública el 18 de novembre, data en 
la qual començarà la fase de producció que durarà fins a la 
presentació de l’assaig final, el 18 de novembre de 2017. Els 
interessats han de presentar la seua proposta al correu electrò-
nic beca@projectefragments.com o emplenar el formulari que 
trobaran a la web  www.projectefragments.com, on també es 
poden consultar les bases completes de la beca. (d’AEC)
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Propers cursos al Col·legi de 
Periodistes

Periodisme i crowdfunding: com microfinançar un projecte 
periodístic. Barcelona, dimarts 4 i 11 d’octubre (de 15:30h a 
18:30h) - L’objectiu d’aquest curs, dirigit per Roger Palà, serà 
aprendre les bases del crowdfunding com a eina de finança-
ment periodístic. N’explicarem les principals claus i aprendrem 
a preparar una campanya de crowdfunding i tot el que suposa: 
gestació del projecte, planificació econòmica, recompenses i 
campanya de comunicació.

Com gestionar la Comunicació Interna. Barcelona, dimecres 
5 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest seminari, impartit per 
Miquel Àngel Violan, està basat en casos pràctics i ensenya els 
instruments principals de la comunicació interna, com integrar-
los en un Pla i com quantificar-ne els resultats.

Webinar: Com fer vídeos interactius. On line. Dimecres, 5 
d’octubre (de 15:30h a 16:30h) - Amb aquest webinar, a cà-
rrec de Nereida Carrillo, els alumnes podran aprendre a fer ví-
deos interactius amb eines senzilles i intuïtives. Veurem alguns 

exemples de vídeos interactius en mitjans i en campanyes de 
comunicació corporativa. Aprendrem a fer un vídeo interactiu 
pas a pas i donarem idees de com explotar-los, millorar-los i 
difondre’ls.

Community Manager - Nivell avançat. Barcelona, divendres 
7 i 14 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, Enri-
que San Juan ens mostrarà les xarxes socials més importants 
que utilitza el periodista per comunicar-se amb la comunitat 
online i desenvoluparà casos pràctics en els principals canals: 
Facebook,Twitter, Youtube, Instagram i Snapchat. Els partici-
pants han de tenir uns coneixements consolidats de l’ús de les 
diferents xarxes socials i un mínim d’experiència en la seva 
gestió orientada a l’àmbit corporatiu o professional.

Elaboració d’un Pla de Comunicació. Barcelona, dijous 13 i 
20 d’octubre (de 09:30h a 14:30h)  - Amb aquest curs, Josep Mª 
Brugués vol ensenyar als participants a plantejar, desenvolupar 
i dur a terme un pla de comunicació estratègic en totes les se-
ves fases (auditoria, missió i visió; estratègies; públics; accions; 
avaluació i control) en el marc de qualsevol tipus d’organització 
i tenint en compte les darreres tendències en comunicació cor-
porativa i els nous canals d’informació.
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Linkedin per a empreses. Lleida, dissabte 15 d’octubre (de 
10:00h a 14:00h) - Linkedin és la millor plataforma professional 
per a empreses i, tot i així, és a la que menys suc se li treu. En 
aquest curs, impartit per Pilar Yépez, els participants podran 
descobrir com enfocar el perfil de la seva empresa a Linkedin, 
com promocionar els seus productes i serveis i, per descomptat, 
con dirigir i aterrar el pla de continguts i l’estratègia a la xarxa 
social professional que més eines posa al servei de l’empresa.

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, i als 
associats també de l’AMIC.

Són nonificables, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import 
dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer 
sense càrrec. Cal dirigir-se al Col·legi de Periodistes. (AEC)

7accents organitza iSE7, una trobada 
sobre periodisme optimista a Lleida
 
El grup SE7accents organitza iSE7, un espai de debat so-
bre periodisme optimista, la trobada se celebrarà el proper 8 
d’octubre, a dos quarts de deu del matí, a l’Institut Municipal 
d’Acció Cultural de Lleida i comptarà amb la presència de grans 
noms de la comunicació com: Txe Arana, Saül Gordillo, Noemí 
Vilaseca i Josep M. Ganyet, entre altres. A la cloenda de l’acte 
es lliuraran els premis Se7blogs, que reconeix els millors blogs 
de la Terra Ferma durant la temporada passada segons els lec-
tors de 7accents.cat (d’AEC)
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L’enfonsament de la publicitat en la 
premsa regional preocupa els editors

Els primers set mesos de l’any han estat desastrosos per a la 
premsa regional espanyola. En primer lloc, per l’inesperat i, en se-
gon, perquè els anunciants locals han gairebé desaparegut, cosa 
poc usual per a un sector que va sobreviure com pocs la caiguda 
dels diaris en paper des de començaments de l’any 2008. Les xi-
fres són preocupants i han posat el fanalet vermell en els grans 
editors de la premsa regional espanyola que han vist com totes les 
previsions de començaments d’any s’han vist truncades.

Al desembre de 2015 la premsa somreia perquè la publicitat 
remuntava després d’un lustre registrant les pitjors dades de la 

seva història. La premsa regional somreia una mica més perquè 
les seves capçaleres més representatives aconseguien entrar 
en números negres i per primera vegada des del començament 
de la crisi millorar les seves dades de facturació publicitària. 
Això va fer que molts editors aixequessin les campanes al vol i 
fessin uns pressupostos en positiu per a aquest 2016.

Un error, perquè en els primers set mesos la situació va ser 
desoladora i això ha obligat a molts editors de premsa regional 
a replantejar els seus comptes i paralitzar algunes inversions 
i fitxatges. Les coses no han sortit com es preveia i la forta 
caiguda de la inversió de marques locals s’ha notat en els seus 
ingressos. L’informe de l’AEDE reflecteix caigudes de bona part 
d’aquestes capçaleres, molt per sobre de la mitjana de caiguda 
acumulada entre gener i juliol del 5% per a tot el sector.

Capçaleres històriques com El Heraldo de Aragón han per-
dut un 10% dels seus ingressos publicitaris en els primers set 
mesos de l’any, Información (Alacant) s’ha deixat un 12%, Las 
Provincias (València) un 14%, Diari de Girona ha perdut un 
20%, mentre que Diari de Mallorca gairebé un 18%. Diario del 
Alto Aragón cau un 15%, El Diario d’Ávila perd un 11,5%, El 
Periódico de Aragón es deixa un 14,5%, El Progreso (Lugo) un 
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15%, La Opinión de Múrcia cau un 16% i La Tribuna de Alba-
cete un 18%. Només per anomenar les caigudes superiors als 
dos dígits.

Què passarà abans que acabi l’any?
Això deixa molt exposats a grups de premsa regional molt de-
pendents dels ingressos per publicitat de campanyes locals. El 
problema amb tota aquesta situació és que ningú té claredat 
respecte de què passarà en el que queda de l’any. Molts creuen 
que és difícil que es torni a remuntar principalment per la ines-
tabilitat política que manté paralitzades moltes inversions en tot 
tipus d’empreses regionals.

Una situació que evidentment preocupa, i molt, als editors que 
veuen que aquest any pot ser molt llarg i que és difícil fer més 
retallades per ajustar els comptes. No parlem d’una situació crí-
tica, però sí d’un procés d’adaptació per no perdre pistonada i 
aplanar el camí de cara a l’any vinent. Un curs perdut? Encara 
hi ha esperances en què les coses remuntin en l’últim trimestre 
de l’any, però la realitat amenaça amb acabar amb les poques 
bones sensacions que van quedant.
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Què fer amb la dada única?
Editorial 1536 de la revista Anuncios

Un dels moviments més interessants que està tenint lloc en 
aquests moments a la indústria publicitària espanyola el cons-
titueixen sengles projectes de mesurament de l’audiència de 
mitjans impresos, d’una banda, i productes televisius, de l’altra. 
Tots dos afanys tracten d’oferir una dada única per a cada su-
port, independentment de la cadena, sigui aquest online o offli-
ne, pel que el públic accedeixi als seus continguts. Treballen 
en ells ComScore i l’AIMC, en el cas de la premsa, i la pròpia 
ComScore i Kantar Media, pel que fa als productes televisius.

No és la investigació, per descomptat, l’aspecte més vistós d’un 
sector que té moltes facetes inevitablement extravertides, valgui 
el terme, però no hi ha dubte que el treball a què al·ludim és de 

gran calat, ni que sigui per una raó òbvia: el coneixement el més 
precís possible de les audiències és una de les columnes verte-
brals de l’activitat publicitària, ja que d’ella depèn l’assignació de 
la major part dels diners que es destina a aquesta.

El proverbial desenvolupament de les edicions o versions en 
línia de tot tipus de suports ha portat una fallida i disgregació en 
les audiències que han estat especialment notòries en el cas 
dels diaris i les revistes, als quals es dediquen unes pàgines 
especials en aquest número. Particularment en el cas dels dia-
ris (encara que no només), les seves edicions en paper porten 
anys perdent lectors, alhora que les seves versions digitals arri-
ben a xifres d’audiència ben saludables. Aquest transvasament, 
com se sap, no ha tingut la seva correspondència pel que fa a la 
inversió publicitària, Però està clar que les grans marques infor-
matives són més que un suport i en aquesta realitat incideix el 
projecte d’AIMC i ComScore, que treballa a la consecució d’una 
dada que informi sobre quanta i quina gent llegeix un títol, sigui 
en el paper, al mòbil, a l’ordinador...

Professionals de companyies editorials i d’agències de mitjans 
mostren una actitud positiva cap al projecte. És lògic que es doni 
la benvinguda a nova informació que pot ser molt rellevant i útil, 
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i que a més estigui avalada per fonts acreditades i acceptades 
pel mercat. L’assumpte també té la seva creu, però: la primera 
i fonamental, el finançament. La bona investigació no és barata 
i caldrà veure si el sector està disposat a sufragar un progra-
ma sofisticat i complex com aquest. D’altra banda, es plantegen 
qüestions tècniques i d’organització com diferències de les perio-
dicitat en les lliurament de dades de les fonts, duplicacions, man-
ca de coincidència entre capçaleres físiques i digitals, separació 
en els departaments comercials... però per fi la gran qüestió ha 
de ser si una hipotètica dada única d’audiència per a cada marca 
de premsa farà augmentar la inversió en les mateixes.

Cal dubtar que la dada per si mateixa faci que els anunciants 
contractin més pàgines en les revistes i periòdics o decideixin 
millorar els preus d’enderroc que paguen pels espais publici-
taris en les edicions digitals dels suports, però està clar que 
aquesta nova dada és una eina més de la que disposaran els 
departaments comercials i de màrqueting dels mitjans per mos-
trar el seu valor, idoneïtat pertinència i rendibilitat publicitària 
als anunciants. D’ells (i es podria esperar, també de la qualitat 
dels continguts), dependrà en bona part que l’esforç investiga-
dor, i financer, que suposarà la posada en marxa del projecte 
sigui al cap i a la fi alguna cosa útil.
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Jeff Jarvis, el cervell darrere de 
BuzzMachine: “El periodisme és un 
servei, no una fàbrica de pàgines vistes”
Per Karen De la Hoz Rodríguez / El Espectador de Colombia

BuzzMachine és un dels blocs més reconeguts en el món dels 
mitjans digitals. La bitàcola és l’espai des del qual el nord-ame-
ricà Jeff Jarvis comparteix la seva particular visió sobre el perio-
disme i el negoci dels mitjans de comunicació. Aquest escriptor 
i blocaire, a qui no li queda gran el terme gurú, defensa la idea 
que el periodisme és un servei i considera que els mitjans han 
d’usar totes les eines que els ofereix internet per conèixer als 
seus lectors i satisfer les seves necessitats.

Jarvis no creu en els models de negocis basats en pàgines vistes 
i considera que el concepte de mitjans de comunicació de mas-
ses és obsolet. Per a aquest professor de l’Escola de Periodisme 
de la Universitat de la Ciutat de Nova York (CUNY), els mitjans 
han d’enfocar-se a entendre la seva audiència i en lliurar-li valor 
i rellevància com a resultat. Tot això treballant en ecosistemes, 
perquè no és econòmicament viable fer-ho d’una altra manera.

Com ho faria Google?, Parts íntimes i La fi dels mitjans de comu-
nicació de masses, són alguns dels llibres publicats per Jarvis. El 
nord-americà és un dels convidats al Festival del Premi Gabriel 
García Márquez, organitzat per la Fundació per al Nou Periodisme 
Iberoamericà (FNPI), el qual es realitzarà a Medellín del 29 de se-
tembre al 1 d’octubre. En diàleg amb El Espectador, aquestes van 
ser les seves reflexions sobre el periodisme, els models de negoci 
dels mitjans digitals i la relació entre mitjans i acadèmia.

Per què els periòdics han fallat en connectar amb les au-
diències més joves? Quin és el seu consell per als que bus-
quen enganxar a la generació dels “millennials”?
Per començar, no han de pensar-se a si mateixos com a pe-
riòdics, sinó com un servei a la comunitat. Han d’escoltar a les 
seves comunitats i entendre les seves necessitats, objectius i 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

desitjos. Després, han de prendre totes les eines que ofereix 
internet per ajudar a aquestes comunitats a assolir els seus 
objectius. Això funciona amb els millennials, però també amb 
qualsevol altra generació. No han de lliurar a tots els seus lec-
tors el mateix producte, no han de tractar-los com iguals, com 
una massa. La clau és conèixer als individus i comunitats que 
conformen la seva audiència, i això els permetrà brindar un mi-
llor servei.

Com poden els periodistes 
combatre una cultura web 
enfocada en el cost per 
cada clic i vídeos de gats?
Enfocar el model de negoci 
en construir volum (visitants 
únics i pàgines vistes, tots 
mesurats en cost per mil im-

pressions, com es coneix tècnicament) vol dir que la nostra 
motivació és construir un trànsit barat amb gats. Aquesta és 
una batalla perduda. En efecte, ja la vam perdre amb BuzzFe-
ed, Google, etc. Hem de trobar formes de construir models de 
negocis centrats en generar valor, el valor que els brindem als 
nostres lectors al oferir-los un servei rellevant i útil, un servei 

que fa la diferència en les seves vides. Addicionalment, hem de 
reinventar la publicitat de la mateixa manera.

Vostè considera que els periodistes haurien d’abandonar 
el vell model, segons el qual més és sempre millor, i en 
aquest ordre d’idees ha dit que les pàgines vistes són verí. 
Quines mètriques haurien de fer servir les redaccions?
Tony Haile, CEO de Chartbeat, la companyia de mesurament 
en línia, considera que l’atenció és una mètrica més rellevant 
que les pàgines vistes, i jo hi estic d’acord. El temps que la gent 
ens dedica la seva atenció és un indicador del valor que li do-
nen al contingut que els oferim. No obstant això, aquesta no és 
la mètrica que hem de fer servir en tots els casos. Si oferim un 
servei per donar actualitzacions ràpides, precises, pertinents, 
i adaptat a les necessitats de la gent, llavors l’atenció podria 
no ser la millor mesura. Això vol dir que podríem tenir diferents 
formes de mesurar l’èxit per a diferents productes i serveis. 
Aquestes mesures podrien incloure quanta gent retorna al nos-
tre portal, què tan lleials són, què tant ens recomanen (encara 
que cal tenir en compte que, perquè algú comparteixi el nostre 
vídeo de gats, no vol dir que ho consideri valuós). Al final, ens 
cal sortir dels models que posen els mitjans al centre i, en canvi, 
posar al públic al centre.
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Com poden ajudar els editors d’audiència a crear un perio-
disme enfocat a les necessitats de les comunitats?
Jo vaig ajudar a crear un nou programa de periodisme social 
a la CUNY. Els nostres estudiants aprenen a fer el que els edi-
tors d’audiència fan actualment: promoure el contingut d’un 
lloc web. No obstant això, també aprenen el que considerem 
habilitats més importants: observar i escoltar a la comunitat, 
entendre les seves necessitats i després trobar formes en què 
el periodisme pot ajudar a aquestes comunitats a conèixer les 
seves pròpies necessitats. Un gran editor d’audiències hauria 
d’ajudar a tot un diari a escoltar millor al seu públic, no s’hauria 
d’enfocar només en parlar al públic en noves formes.

Quina hauria de ser la relació ideal entre les escoles de 
periodisme i els mitjans? Com poden l’acadèmia i els mi-
tjans construir un intercanvi en el qual tots dos es benefi-
ciïn mútuament?
A les escoles de periodisme hauríem de preparar els estudiants 
per als treballs que es requereixen en els mitjans, i per assumir 
el lideratge del futur. Aquesta va ser la raó per la qual vaig aju-
dar a crear dos programes: un en emprenedoria periodística i 
un altre en periodisme social. És també la raó per la qual estic 
ajudant a crear-ne un de nou que ajudi a entrenar i reentre-

nar a periodistes i a altres professionals en els nous càrrecs 
que requereixen les companyies de mitjans, com a desenvo-
lupament de nous productes, anàlisi de dades, visualització de 
dades, etc.. Addicionalment, espero importar algunes idees de 
l’estructura de l’ensenyament del periodisme a Europa i treba-
llar en estreta col·laboració amb les empreses per reclutar i for-
mar estudiants.

Ens donaria tres consells i tres recursos que comparteix amb els 
estudiants del programa de periodisme emprenedor de CUNY?
No treballo per BuzzFeed, i per tant no tendeixo a pensar en 
llistes (rialles). Jo els dic als estudiants que, en enfrontar un 
problema, els periodistes tendeixen a reportar-lo –i a queixar-
se, però s’aturen aquí; els enginyers i els científics tracten de 
resoldre-ho; els emprenedors intenten trobar oportunitats en ell. 
El meu suggeriment per als periodistes és que cada vegada 
que vegin un problema busquin oportunitats.

Quins casos d’estudi podrien inspirar a les redaccions que 
tracten de construir el periodisme com un servei?
He treballat intensament en l’ecosistema de mitjans en l’estat 
de Nova Jersey. Hem treballat per fer que llocs grans i petits 
comparteixin contingut i audiència, col·laborin entre si i comen-
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cin a fer negocis junts. Les notícies ja no estan controlades per 
monopolis. Ara treballem en ecosistemes i hem d’aprendre a 
treballar junts perquè ja no és possible que cadascú assumeixi 
el cost de fer tot per separat.

Jo li donaria una mirada al treball de les companyies que estan 
tractant de moure cap a la política de primer digital, incloent 
Advance Publications i Digital First Media als Estats Units, així 
com Die Welt a Alemanya. He vist innovacions en recaptació 
de fons i models de negocis en algunes startups europees, 
incloent DeCorrespondent.nl, Zetland.dk, Krautreporter.de, i 
ElEspanol.com. Finalment, no hem de deixar de seguir el treball 
de companyies de mitjans tradicionals que estan tractant de 
reinventar-se a internet. És el cas de The Guardian, The New 
York Times i El País, entre d’altres.
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Com va aconseguir El Español el 
seu espectacular ascens d’usuaris a 
l’agost?
Per Dircomfidencial

El nombre d’usuaris únics que reben els digitals informatius ge-
neralistes a Espanya s’ha mantingut estable en els dos últims 
anys. Si a l’octubre de 2014 aquesta xifra era de 27.321.000, a 
l’agost d’aquest any era de 27.853.000.

Tampoc hi ha hagut grans diferències entre els mitjans que més 
trànsit han rebut en aquest període. Fa dos anys, els sites d’ El 
País, El Mundo i 20Minutos eren els que més visitants rebien. 
Avui segueix sent exactament igual. No obstant això, aquesta 
estabilitat instal·lada en l’ecosistema dels diaris digitals a Es-
panya s’està veient amenaçada amb l’arribada de nous actors 
amb la intenció de trencar el status quo.

La irrupció de nous projecte periodístics digitals des de finals 
de l’any passat ha intensificat una pràctica que, d’altra banda, 
ja es venia exercint des de fa temps: fusionar el trànsit amb 
webs externes amb l’objectiu de pujar posicions en la classifica-

ció de digitals amb més trànsit que cada mes difon comScore. 
L’equació és senzilla: com més alt en el rànquing, més venda 
d’espais publicitaris.

Aquesta pràctica -la de fusionar trànsit amb webs de temàti-
ques totalment diferents- està generalitzada en el sector. Per 
exemple,  El País té entre els seus portals dependents a Me-
ristation.com (videojocs, 1,4 milions d’usuaris al mes), 20Minu-
tos a  Vandal.net (videojocs, 1,2 milions) o km77.com (motor, 
1,1 milions), La Razón a Muchoviaje.com (617.000) o Público a 
Zeleb.com (moda, 510.000). Aquests portals citats són externs 
als seus webs de capçalera. Això vol dir que l’acord entre ells 
serveix exclusivament per sumar trànsit a comScore.

Pedro J. emprèn un camí diferent
No obstant això, El Espanyol ha pres una estratègia una mica 
diferent. Els portals externs que ha anat assumint en aquests 
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últims mesos s’han integrat a la URL d’El Espanyol, és a dir, són 
subdominis de www.elespanol.com. És el cas de Bluper (bluper.
elespanol.com, informació televisiva), Diario de Avisos (diario-
deavisos.elespanol.com, diari canari), NetDoctor (netdoctor.
elespanol.com, medicina) o, el més recent, Crònica Global (cro-
nicaglobal .elespanol.com,  diari català).

Què aconsegueix Pedro J. Ramírez integrant aquestes webs 
en el seu portal? És senzill: sumar el seu trànsit a El Espanyol 
sense que les webs externes apareguin a comScore. D’aquesta 
manera, no hi ha manera oficial de conèixer  la incidència 
d’aquests portals en el tràfic d’El Español.

Sigui com sigui, el cert és que el trànsit ha crescut de forma 
notable en els últims mesos. En concret, l’ascens experimen-
tat a l’agost ha sorprès el sector. I és que augmentar els seus 
usuaris únics un 16% -fins a arribar als 4,9 milions- en un mes 
en què l’ activitat periodística descendeix de forma notable és 
molt significatiu.

En el seu vídeo mensual de setembre, Pedro J. Ramírez ja au-
gurava un gran creixement en el tràfic d’agost. Situació que va 
explicar en la seva gran cobertura dels Jocs Olímpics, així com 

de la crisi política espanyola. En aquest mateix missatge, tam-
bé deixa la porta oberta a noves aliances en el futur.

A més d’aquestes raons, també han jugat un paper important la 
suma d’usuaris únics dels portals externs  i, més en concret, el 
recent acord amb el web català Crònica Global. Aquesta aliança 
es va anunciar el 29 d’agost, de manera que tots els usuaris 
únics que Crònica Global va rebre els últims dies d’aquest mes 
es van imputar directament a El Espanyol a comScore. Aquesta 
explicació és clau per entendre el creixement desproporcionat 
del digital de Pedro J. durant un mes com agost. De fet, Crònica 
Global va tenir 800.000 usuaris únics en el vuitè mes de l’any, 
segons comScore, i la pujada d’El Espanyol aquest mes va ser 
de poc més de 500.000 visitants.

Una altra dada que confirma que la dada d’usuaris únics d’El 
Espanyol s’ha inflat a l’agost gràcies, entre altres raons, a Crò-
nica Global és que les visites del digital de Pedro J. només 
han augmentat aquest mes en un 2%, fins als 12,4 milions. Té 
sentit, ja que, com s’ha dit, l’acord amb Crònica Global només 
va ser vigent uns pocs dies a l’agost, per la qual cosa no va 
tenir temps perquè les visites augmentessin en major mesura a 
El Español, però sí els usuaris únics, que amb un dia ja n’hi ha 
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prou, donada la audiència fidel del digital català. De la mateixa 
manera, es pot esperar que El Espanyol tingui un important as-
cens en visites al setembre, atès que ja computen les de Cròni-
ca Global durant un mes complet.

Amb aquesta operació, Pedro J. Ramírez s’assegurava co-
mençar setembre amb una gran cop d’efecte, mes en què es 

comencen a negociar acords publicitaris. Abans de l’aliança 
amb el digital català, va fer el mateix al març amb la publicació 
canària Diario de Avisos. Dos mesos després assumiria Bluper i 
NetDoctor. Aquests tres portals podrien haver proporcionat a El 
Espanyol un total de 2 milions de visites a l’agost. 

La part negativa és que, si segueix així, el digital de Pedro J. 
podria esdevenir una espècie d’agregador de notícies de por-
tals externs, sense personalitat pròpia. Precisament, alhora que 
s’executava aquesta política de Pedro J., han anat abandonant 
el projecte figures importants, com la seva pròpia filla, Maria 
Ramírez o el seu gendre, Eduardo Suárez; a més de persones 
de confiança d’aquests dos periodistes. 
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La premsa digital es juga el seu futur 
a Europa: La Comissió Europea 
assegura que a finals d’any igualarà 
l’IVA electrònic amb el del paper
Per Alexandre Mato / CTXT

En el transport públic, durant els temps morts o quan ens as-
seiem després de dinar a llegir les notícies, cada vegada acu-
dim menys a la premsa tradicional i recorrem més als mitjans 
digitals. Amb més freqüència, ja no anem a la versió en línia 
d’un diari en paper i llegim un mitjà natiu d’Internet. Els hàbits 
de lectura i consum d’informació han canviat veloçment amb 
la revolució tecnològica --segons l’últim informe de l’EGM, la 
penetració dels diaris no arriba al 28%, mentre internet arriba 

gairebé al 70% de la població espanyola-- però les lleis han 
anat molt més a poc a poc. Ara, Europa es prepara per posar-
se al dia.

Abans de finals d’any, la Comissió Europea aprovarà la seva 
Agenda Digital, que substituirà una legislació que s’ha quedat 
obsoleta “perquè no té completament en compte el boom tec-
nològic”, expliquen des de l’equip del comissari d’Economia, 
Pierre Moscovici.

La batalla per reduir l’IVA dels diaris i els llibres digitals és una 
obstinació personal de Jean Claude Juncker. “Necessitem rè-
gims d’IVA neutres des del punt de vista tecnològic”, va assegu-
rar el president de la Comissió Europea, al maig de 2015. “La 
premsa és una qüestió de contingut. Es presenti el contingut als 
lectors en format paper o en digital, el règim de l’IVA ha de ser 
neutre”. I el públic, format pels editors alemanys, va aplaudir.

Moscovici, l’exministre socialista francès, i ara responsable 
també de l’àrea fiscal a la UE, es manté en aquesta idea: “Un 
llibre electrònic és un llibre, la premsa online és un diari. I això 
és tan simple que per l’IVA aplicarem les mateixes regles”, ex-
plica el seu portaveu.
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En gairebé tot Europa, la premsa està dividida entre el pa-
per i el digital no només pel suport, també pels impostos: la 
tributació és discriminatòria per als digitals. Per exemple, a 
Espanya l’IVA que grava als diaris impresos és del 4%, però 
les edicions digitals han de pagar un 21%. És a dir, els subs-
criptors de Infolibre, CTXT o Eldiario.es paguen 17 punts més 
d’IVA que els abonats a les edicions en paper d’El País, La 
Vanguardia o El Mundo.

El problema és que, segons l’actual normativa europea, “les 
publicacions digitals, en ser considerades serveis electrònics, 
no es poden beneficiar dels tipus reduïts disponibles per a les 
publicacions físiques”. Tot i que cada soci té independència per 
fixar els seus impostos, una directiva del 2009 va estipular que 
els avantatges competitius, és a dir, oferir un IVA reduït o supe-
rreduït, només pot aplicar-se a béns o serveis físics.

La batalla es juga també en els diferents tipus d’IVA que apli-
quen els socis europeus, perquè la falta d’uniformitat benefi-
cia els mitjans d’un país davant d’altres. França va modificar 
el 2012 els seus tipus i va igualar l’IVA dels ebooks i la premsa 
online al dels suports de paper. Però una sentència emesa al 
març de 2015 pel Tribunal Europeu de Justícia el va obligar a 

fer marxa enrere, igual que a Luxemburg, després de la denún-
cia interposada per l’Executiu europeu de Durão Barroso.

París guanya temps a l’espera dels canvis fiscals que estan 
per arribar i encara no ha modificat aquest tipus impositiu. La 
premsa online i els ebooks gals segueixen gaudint d’un IVA del 
2,1% mentre els luxemburguesos pateixen de nou l’estàndard. 
Després de la sentència de la Cort comunitària, el Gran Ducat 
es va afanyar a pujar de nou el tipus digital.

A Bèlgica, la premsa en paper gaudeix d’un tipus del 6% enfront 
del 21% de la online. I passa el mateix en la majoria de països 
europeus. No així a Itàlia, que contempla el mateix tipus impo-
sitiu, del 4%, per a totes les publicacions. A Roma no li afecta la 
decisió de la justícia europea perquè va aplicar la igualtat fiscal 
a 2015. Ara, a diferència de fa quatre anys, l’actual Comissió no 
sembla proclive a denunciar.

Noruega, que no està a la UE, però serveix com a referent al 
continent en qüestions educatives, va aprovar fa més d’un any 
un IVA del 0% per als serveis electrònics de notícies, una mesu-
ra que estarà en vigor fins 2022. Premsa digital i escrita aniran 
de la mà, com els hàbits lectors dels ciutadans.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Segons l’informe del Reuters Institute for the Study of Jour-
nalism, de la Universitat d’Oxford, Digital News Report 2015, 
que va entrevistar a més de 20.000 persones de 12 països, 
incloent-hi Espanya, els canvis que s’estan produint en l’accés 
a la informació periodística assenyalen la creixent importància 
dels telèfons mòbils, els vídeos en línia, els nous formats vi-
suals i les xarxes socials.

El quadre que visualitza les fonts principals d’informació per 
edats resulta molt significatiu. La major part de la població, i es-
pecialment els menors de 44 anys, es serveixen prioritàriament 
de fonts informatives en línia (separades aquí de les xarxes 
socials), mentre la premsa en paper no deixa de perdre suports.

Una legalitat antiquada
Recentment, un pronunciament judicial ha posat en dubte la 
visió contemporània que vol aplicar la Comissió. El 8 de setem-
bre, al Tribunal de Justícia de la UE, la seva advocada gene-
ral, Juliana Kokott, va afirmar que excloure del tipus reduït de 
l’IVA a llibres, diaris i revistes digitals “no és contrari al principi 
d’igualtat de tracte”.

Kokott responia a una qüestió del Tribunal Constitucional de 
Polònia, que va demanar a la Cort europea, com li requeria el 
Defensor del Poble del país, que aclarís si aplicar un impost di-
ferent als dos formats, paper i digital, vulnera el principi europeu 
de la igualtat davant la llei. A Polònia, l’IVA per a la premsa en 
paper és del 8% i els mitjans online pateixen un 23%.

De moment, la polonesa Kokott no obre la mà al tracte equitatiu 
per als dos formats. Els seus arguments també són econòmics, 
però només pel costat de les despeses, sense entrar a analit-
zar el greuge que suposa l’IVA diferent per als ingressos de la 
premsa digital. “Els costos de la distribució electrònica són molt 
inferiors als de la distribució tradicional de béns”, explica la lle-
trada a la sentència, “de manera que, en general, els llibres di-
gitals transmesos electrònicament poden seguir oferint-se fins 
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i tot a un preu inferior al dels llibres en suport físic, encara que 
estiguin sotmesos a un tipus de l’IVA més elevat”.

Des del gabinet de Moscovici confirmen que aquest pronuncia-
ment no varia el seu rumb. El portaveu del comissari explica 
que la lletrada s’agafa a les actuals normes, segons les quals 
els tipus reduïts “no seran aplicables en cap cas als serveis 
prestats electrònicament”. Quan la Comissió canviï les normes, 
la seva opinió ja no tindrà base jurídica.

Tot i així, aquesta aproximació sembla ancorada en temps pre-
tèrits i no en un 2016 on “cada vegada es compren més ebooks 
i es llegeix més premsa digital que mai”, insisteixen des del 
gabinet d’Economia, englobant tot en un, al contrari del que fa 
Kokott, per a qui “els diaris i revistes impresos i els llibres digi-
tals no són comparables”.

Mediapart es rebel·la contra l’IVA francès
El digital independent Mediapart es va rebel·lar a França contra 
la discriminació fiscal entre mitjans en format paper i en línia. 
Des de la seva creació en 2008 s’aplica un tipus reduït del 2,1%, 
el mateix de la premsa impresa, en comptes del 19,6% (després 
20%, després d’una reforma fiscal) que ofegava als mitjans onli-

ne. Aquesta decisió “unilateral” va ser comunicada a la Hisenda 
francesa i mai van rebre “resposta ni una diligència de verifica-
ció”, com ha explicat el seu president i director, Edwy Plenel.

Al desembre de 2012, Mediapart va revelar que el llavors mi-
nistre d’Hisenda, Jérôme Cahuzac, tenia un compte amb fons 
no declarats a Suïssa i després a Singapur. A la primavera, el 
ministre va haver d’abandonar el govern forçat pel president, 
François Hollande. Després de l’escàndol, el Govern gal es va 
recordar de passar la factura fiscal al mitjà online des del 2008 
fins a inicis de 2014.

França aplica, segons la Comissió Europea, des de “l’1 de ge-
ner del 2012 un tipus reduït d’IVA per als llibres electrònics, 
el que és incompatible amb les actuals normes de la Directiva 
de l’IVA”. Els ebooks, i també la premsa online, es consideren 
serveis per tant han de tributar tipus estàndard, a diferència 
dels impresos. Per això la Comissió Barroso va denunciar a 
París aquest any i posteriorment es va produir la sentència del 
Tribunal Europeu de Justícia.

Tot i que el govern francès no ha modificat aquesta fiscalitat i la 
premsa online gaudeix d’un tipus reduït, la seva hisenda sí va 
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executar la reclamació contra Mediapart, comportant-, segons 
Edwy Plenel, com “un Estat en l’Estat, amb les seves pròpies 
regles, encara que siguin arcaiques i hagin estat superades” 
per les lleis decretades per l’executiu.

Mediapart ha pagat 2,4 milions d’euros per impostos no decla-
rats. També li van imposar una multa amb interessos d’altres 
2,3 milions. Aquesta quantitat no s’ha desemborsat encara, a 
l’espera del recurs judicial en marxa, ja que el mitjà, que té ja 
més de 100.000 subscriptors, rebutja una decisió que considera 
contrària a la revolució d’Internet.

La guerra oculta de l’IVA digital
Com en tota guerra econòmica, els grups de pressió estan ju-
gant el seu paper a Brussel·les. Els editors simultanis de prem-
sa digital i en paper estan dividits en dos grups: d’una banda la 

premsa espanyola i britànica, de l’altre, alemanys i francesos 
al costat dels italians. Però les dues associacions reclamen 
l’equiparació dels tipus de l’IVA entre els diferents formats per-
què saben que els anunciants i subscriptors de les seves edi-
cions en línia estan discriminats enfront dels del paper.

A principis d’any, News Media Europe va desembarcar a 
Brussel·les amb una estratègia clara: defensar el seu model de 
negoci i col·laborar en el disseny de l’Agenda Digital europea. 
L’associació, que engloba més de 2.000 capçaleres europees 
(cap francesa o italiana, però sí les de l’AEDE, el lobby espan-
yol dels diaris tradicionals), vol que Brussel·les legisli a favor 
d’una igualtat tributària entre els diferents països i per als dife-
rents tipus de mitjans.

El seu president, l’espanyol Fernando de Yarza, conseller dele-
gat de El Heraldo de Aragón, va afirmar en el còctel de presen-
tació que donen suport a la Comissió “en el seu pensament que 
els diferents tipus d’IVA entre els béns i serveis físics i digitals 
no reflecteixen les realitats d’avui”. La seva oficina a Brussel·les 
confirma a CTXT la seva “ferma creença que no hauria d’haver-
hi” cap diferència en els tipus d’IVA de mitjans digitals i impre-
sos i donen suport a la possibilitat, com vol la Comissió, d’un 
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IVA “súper reduït i zero per a les versions electròniques dels 
diaris i publicacions”.

El segon gran grup de mitjans, l’Associació Europea d’Editors 
de Diaris (ENPA), que engloba capçaleres gales com Le Mon-
de o Libération, els diaris alemanys o la Federació Italiana 
d’Editors de Diaris, estan “molt confiats” en què la Comissió 
apliqui un tipus reduït comú entre els diferents formats. La vi-
cedirectora executiva de ENPA, Sophie Scrive, explica a CTXT 
que la reforma impulsada per Juncker i Moscovici és una “ten-
dència política positiva” perquè com més pressió s’aplica des 
del costat de l’IVA “menys pluralisme hi ha”. Un tipus reduït o 
súper reduït per a la premsa digital seria un pas cap a la sos-
tenibilitat econòmica necessària per a “una premsa lliure que 
pugui defensar els principis democràtics”, segons Scrive.

El Sindicat de la Premsa Independent d’Informació Online --els 
francesos del SPIIL--, que participa en la consulta oberta per 
la Comissió Europea sobre la reforma de l’IVA electrònic, intro-
dueix els factors de la qualitat i el servei públic en el debat. “La 
legitimitat de l’IVA (súper) reduït als diaris i publicacions depèn 
del valor democràtic del seu contingut. Que el contingut sigui 
distribuït físicament o online no és rellevant”.

Els mitjans es juguen el seu futur a la xarxa perquè la socie-
tat actual ens porta com a usuaris a emprar cada vegada més 
els dispositius electrònics per informar-nos. L’IVA estàndard no 
pot suposar un mur al món online, “una manca d’incentiu per 
mantenir el ritme dels hàbits ciutadans i del progrés tecnològic”, 
assenyalen des de SPIIL.

Aquesta discriminació fiscal ha servit a països com França per 
intentar fer callar a veus crítiques com Mediapart. Però els nous 
mitjans d’Internet, que gairebé sempre viuen al marge de la pu-
blicitat institucional i de la facturació de la qual gaudeixen els 
tradicionals impresos gràcies, entre altres prebendes obsole-
tes, a l’IVA reduït, tot i així no deixen de créixer i d’informar. 
Sembla que, aquesta vegada, la Comissió Juncker ha pres par-
tit per la pluralitat i pel futur.
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El límit de la notícia
Per Jordi Collell, enginyer, periodista i consultor de comunicació 
/ Media.cat

Passa cada vegada que hi ha una presentació d’un nou producte 
de la poma: els mitjans en fan cobertures especials i les portades 
dels digitals, dels de papers i dels informatius de ràdio i televisió 
s’omplen amb tots els detalls possibles. Mides, colors, funciona-
litats i preus converteixen la notícia en el millor dels publireportat-
ges, un aparador gratuït que ja voldrien moltes empreses.

“Són innovadors, sempre presenten alguna cosa espectacular, 
marquen tendència”, són algunes de les justificacions que es 
donen quan es qüestiona aquesta omnipresència. I sí, hi po-
dríem estar d’acord. Des que el 1976 Jobs i Wozniak van co-

mençar amb els primers ordinadors, la multinacional nord-ame-
ricana ha estat (quasi) sempre capdavantera en el seu camp i 
creadora de tendència. Això no es pot negar.  Però això fa que 
se’ls hagi de donar un tracte especial de forma continuada?

Si tenim en compte la quota de mercat als telèfons mòbils d’iOS 
, al nostre país, el sistema operatiu que fa servir Apple, i segons 
dades d’un estudi presentat aquest setembre per Kantar Worl-
dPanel, era el passat juliol d’un 9,2%, una xifra realment baixa 
i que xoca amb la penetració que tenen altres marques com 
Samsung i Huawei, amb un 23,2 i un 22,1%, respectivament. 
Més de deu punts de diferència que no es veuen reflectits als 
mitjans, al contrari.

Podríem tornar enrere i parlar de les novetats presentades. 
Però la veritat és que tampoc tindríem massa a destacar, al-
menys aquests darrers temps. Sí, hi ha innovació, però relativa 
a petits detalls que pel gran públic pot passar desapercebuda, 
i res massa diferent la que fan les altres marques. Aleshores, 
què passa aquí?

En primer lloc que Apple és més que un producte, i té una le-
gió de fans que es converteixen en un mercat molt llaminer. 
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Aquests ambaixadors, que fan cua a les botigues per esperar 
el darrer model, que defensen a ultrança les novetats, creen un 
hype del que els mitjans difícilment es poden escapar. També 
influeix el show, unes presentacions que comencen amb filtra-
cions a comptagotes, un cert hermetisme i rumorologia que fan 
que l’expectació sigui màxima. I acaba per la figura que es va 
generar d’un dels seus fundadors, Steve Jobs, que ha repercu-
tit definitivament en la marca i la seva percepció.

Sigui com sigui, tot plegat és màrqueting, un màrqueting del 
que els mitjans es poden plantejar si val la pena o no escapar-
se i si cal donar-li més o menys cobertura. Segur que tot plegat 
dóna visites, no ho dubto, però també ens hauríem de plantejar, 
aleshores, on acaba la notícia i on comença el publireportatge.
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