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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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Fallida total del sistema de mitjans 
espanyol: requisits per sobreviure en 
el nou ecosistema
Per Sergio J. Valera / Cuadernos de Periodistas

El Butlletí de l’AMIC us ofereix un resum de la tesi doctoral de 
Sergio J. Valera (redactor en cap del Departament de Comuni-
cació, Publicacions i Activitats de l’Associació de la Premsa de 
Madrid) en la qual s’analitzen les causes i les conseqüències de 
la fallida del sistema mediàtic espanyol i de la dràstica reduc-
ció de recursos humans en les empreses informatives. Així ma-
teix, s’examinen els efectes de la crisi del sector sobre l’exercici 
de la professió periodística i sobre la informació que reben els 
ciutadans -pèrdua de qualitat, banalització dels continguts i dis-
minució del pluralisme, entre d’altres-, a més de detallar quines 
condicions sine qua non han de complir els mitjans per evitar els 
tancaments i pal·liar les seqüeles d’aquest procés destructiu.

Des de l’any 2008, el sector periodístic espanyol ha patit una 
de les crisis més importants de la seva història. I això és molt 
dir, ja que es tracta d’un àmbit en constant crisi i evolució. En 

el període de gestació de la tesi titulada Influència de la crisi de 
les empreses periodístiques en la qualitat informativa [1] ,  co-
mençaven a acumular-diverses vicissituds en el sector: la crisi 
general economicosocial, la crisi de la inversió publicitària, la 
sempiterna crisi de model de negoci de l’empresa periodística 
i la crisi de continguts informatius a causa de males pràctiques 
professionals. Les empreses periodístiques començaven a es-
cometre expedients de regulació d’ocupació (ERO), processos 
d’acomiadaments massius, prejubilacions i minves de condi-
cions laborals.

Així doncs, en aquesta investigació s’analitzarà la crisi que 
han patit els mitjans de comunicació espanyols des 2008-2014 
-primer any d’aquesta sèrie en què es va aturar la destrucció 
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d’ocupació, moment paradigmàtic per tant-, i les conseqüències 
que això ha tingut en la informació que reben els ciutadans, pi-
lar fonamental per configurar una societat instruïda. Es va partir 
de les hipòtesi que a més crisi en el sector periodístic i més 
acomiadaments de periodistes, menys qualitat informativa; i a 
menor qualitat de la informació que publiquen, menys mitjans 
de comunicació sobreviuran.

En aquest període es van tancar 364/2 de comunicació, es van 
eliminar 11.875 llocs de treball i es va consolidar la precarie-
tat laboral a les redaccions. Si actualitzem les dades a 2015, 
d’acord amb l’ Informe Anual de la Professió Periodística de la 
Associació de la Premsa de Madrid (APM), es van anotar en 
total 375 tancaments i van desaparèixer 12.200 llocs de treball.

Causes de la crisi
Les causes d’aquesta gran crisi del sector periodístic espanyol 
que es van detectar durant la investigació van ser les següents:

Crisi de la qualitat informativa dels mitjans
Tendència a la banalització de la informació
Pèrdua de credibilitat dels mitjans
Crisi de gestió empresarial i redaccional

Crisi estructural de la indústria mediàtica
Dependència extrema dels ingressos publicitaris
Inadaptació a les noves audiències i tecnologies

Més enllà dels motius procedents de la crisi econòmica a Es-
panya i dels inherents a una indústria en constant revolució, 
la primera causa, la primordial, d’aquest desastre sectorial és 
la pèrdua de qualitat informativa dels mitjans. Causa entre les 
causes, perquè potencia o genera la resta d’elles. La crisi del 
sector i el retrocés de la qualitat de la informació es retroalimen-
ten -quan en creix una, també augmenta l’altra, i viceversa-, de 
manera que les empreses periodístiques han de posar-ho tot de 
la seva part per evitar que es desenvolupin tots dos processos.

L’estudi arriba a setze conclusions, de les quals destaquem la 
darrera:

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“En el nou ecosistema mediàtic segueixen sent absolutament 
necessàries les clàssiques regles de la professió periodística. I 
també perfectament vàlides, com ho va recolzar el 64,7% dels 
consultats. La veracitat, el rigor, l’honestedat, la independència, 
el contrast de fonts, la contextualització... conformen la millor 
recepta per pal·liar els efectes de la crisi del sector i revertir la 
pèrdua de credibilitat, reputació i intermediació. L’ètica està ín-
timament lligada amb la qualitat. La supervivència dels mitjans 
transita pel camí de l’excel·lència periodística, la qual comporta 
la qualitat informativa i el compliment dels més alts estàndards 
ètics i deontològics.”

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a aquest estudi 
CLICANT AQUÍ 
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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Baròmetre CIS: Els espanyols 
llegeixen més revistes (83,4%) que 
diaris (60,5%) en paper
Per Prnoticias

El Baròmetre de setembre elaborat pel Centre d’Investigacions 
Sociològiques (CIS) ha llançat diferents conclusions relatives al 
sector dels mitjans de comunicació. Per exemple, la pregunta 
18 d’aquest informe indica que gairebé el 40% dels enquestats 
reconeix llegir diaris tots o quasi tots els dies, això sí, incloent 
les edicions gratuïtes i digitals de les capçaleres.

El 20,4% reconeix llegir la premsa un o dos cops per setmana, 
el 7,8% alguna vegada al mes i el 1,6% alguna vegada al tri-
mestre. El més preocupant és que el 14,9% diu no llegir diaris 
gairebé mai i el 15,5% mai. Això suposa que més del 30% dels 
espanyols assegura no llegir premsa pràcticament mai. Quant 
als suports, el paper es manté al capdavant amb el 60,5%. En el 
cas del format digital aquesta xifra se situa en el 31,8%, mentre 
que un 7,6% afirma llegir els dos suports per igual.

Les revistes, sense èxit entre els lectors segons el CIS
Pel que fa a les revistes (edicions gratuïtes i digitals incloses) 
només el 5,4% dels espanyols assegura llegir alguna d’elles 
tots o quasi tots els dies. El 16,9% ho fa un o dos cops per se-
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tmana i el 18,5% alguna vegada al mes. Si sumem els que no 
ho fan gairebé mai (29,2%) i els que mai (24,6%) vam descobrir 
que el 53,8% pràcticament no toca les revistes. De tota manera, 
les edicions en paper de les revistes (83,4%) també triomfen 
davant del format digital que només és utilitzat pel 11,2% dels 
enquestats. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

ABC s’editarà en català al País 
Valencià a canvi de diners públics

 
Divendres ABC anunciava de forma discreta una important no-
vetat del seu diari: la publicació en valencià de la seva edició 
digital per al País Valencià. Una decisió que es farà efectiva el 9 

d’octubre, festa nacional valenciana que commemora l’entrada 
de Jaume I al Cap i Casal.

ABC segueix així l’estela de ElDiario.es, Levante, Superdeporte 
o El Periódico del Mediterráneo que han passat a fer versions 
en valencià –totals o parcials- dels seus portals informatius a 
partir que la conselleria d’Educació va començar a dedicar par-
tides de diners públics per als mitjans de comunicació que em-
pressin el valencià.

El 22 de setembre va obrir-se el termini per a sol·licitar les aju-
des del 2017 per als mitjans de comunicació editats en valen-
cià. Els mitjans que hi optin tenen fins a finals d’any per de-
mostrar que incorporen continguts en aquesta llengua i a partir 
de gener la conselleria d’Educació farà públic el llistat amb els 
beneficiats.

La part noticiable és que ABC sempre ha criticat l’ús de diners 
públics per fomentar el català. Només la setmana passada Mè-
dia.cat analitzava els trucs semàntics que utilitzava un article 
d’aquest diari per tal d’oposar-se durament a les subvencions 
de foment del català a l’Aragó. Al mateix País Valencià ABC 
ha criticat durament les polítiques de «promoció del català». 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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També han criticat molt durament les subvencions públiques a 
mitjans, que han titllat sovint de «rec» per al control informatiu.

De fet, la capçalera de Vocento ha defensat de forma constant 
–a vegades més explícitament, a vegades més implícita– el se-
cessionisme lingüístic i també va sumar-se a la campanya contra 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) quan els grupuscles 
secessionistes i el PP van tractar de desacreditar-la per no fer se-
guidisme de les seves tesis. Ara, en canvi, ABC amaga que la 
seva edició serà “en català”, ja que es publicarà en el valencià 
normatiu de l’AVL que aquest diari va anomenar així quan pretenia 
demonitzar-lo. També oblida explicar que a partir d’ara el seu serà 
un altre dels mitjans “regats amb diners públics”. (de Media.cat)

La premsa, el mitjà que més influeix 
en la gent

Una investigació de 
Newspaper Associa-
tion of American, va 
revelar que la publici-
tat impresa en els dia-

ris influeix al moment d’adquirir o no un producte, ja que un 80% 
de les persones, assegura haver comprat alguna cosa després 
de veure un anunci. Mariano Cabrera, consultor & trainer de 
empreses i expert en màrqueting, ha assenyalat al diari El De-
ber, de Bolívia, que els diaris exerceixen una influència en la 
decisió de compra de les persones per la seva credibilitat. “La 
gent quan vol informar-se llegeix un diari. El torna un mitjà creï-
ble”, ha assenyalat.

A parer de Cabrera, i sempre segons El Deber, una cosa sem-
blant passa amb les revistes. En ser publicacions especialitza-
des, 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 in-
fluents. 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 imputació 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. 
Segons la publicista, en l’actualitat les xarxes socials tenen mol-

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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ta participació com un nou canal de penetració de les marques. 
(Aquesta notícia va sortir mutilada inadvertidament en l’anterior 
butlletí). (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Gestiona Ràdio tanca temporalment 
l’edició impresa del diari Què!

La companyia travessa per una complexa situació financera 
que el manté des de mitjans de juny a pre-concurs de creditors. 
En aquests moments, la companyia s’enfronta a un replanteja-
ment estratègic a l’espera que es concreti l’ampliació de capital 
amb la qual espera reunir uns dos milions d’euros. En aquesta 
línia Gestiona Ràdio ha suspès la publicació en paper del diari 
Què!,  capçalera que tornava al paper al novembre de 2014.

Al gener de 2005, naixia el diari Què! De la mà de l’extint Grupo 
Recoletos i la direcció d’Alejandro Sopeña. El seu llançament 
va ser una alenada d’aire fresc per al sector i en pocs mesos 
es va convertir en un dels referents de la premsa gratuïta en 
paper. L’èxit de la capçalera li va valer perquè Grupo Vocento la 
comprés per 132 milions d’euros el 2007, l’última gran operació 
de la bombolla espanyola dels mitjans de comunicació.

Sota Vocento el diari mai va ser rendible (realment mai ho va 
ser) però va perdre influència i va quedar en l’oblit. D’aquesta 
manera, enmig de les successives reestructuracions del grup 
per sobreviure a la crisi, al juny de 2012 veia la llum l’última 
edició en paper del diari gratuït Què!. La capçalera seguiria 
editant-se en digital, però ja amb una plantilla molt reduïda de 
no més de 40 persones.

El diari Què! tenia una segona oportunitat al juliol de 2013 quan 
el Grup Gestiona Ràdio adquiria la capçalera en digital per uns 
dos milions d’euros. El grup radiofònic apostava pel diari per a 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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implantar una línia editorial “generalista i jove” i a més de poten-
ciar l’edició digital, rellançava l’edició impresa de la capçalera al 
desembre de 2014, en aquesta oportunitat amb un tiratge d’uns 
cent mil exemplars. Des d’aquesta data, el diari es va publicar 
ininterrompudament (excepte els estius) tots els divendres en 
diversos punts de la Comunitat de Madrid.

No obstant això, l’edició impresa del diari Què! torna a patir 
un cop dur: la capçalera tanca “temporalment”. L’últim número 
es va editar el passat 23 de setembre i la data de tornada és 
encara una incògnita. A Gestiona indiquen que la reduïda plan-
tilla del rotatiu s’ha intentat reubicar en altres empreses de la 
companyia, però que bona part s’ha sumat a baixes voluntàries. 
(de Prnoticias)

La Vanguardia i El Llobregat es 
repartiran junts un cop al mes 

La publicació comarcal El Llobregat ha arribat a un acord de 
distribució amb La Vanguardia. D’aquesta manera, l’edició im-
presa del Llobregat es distribuirà entre les pàgines del diari del 
Grup Godó, el primer divendres. La publicació local emprèn una 

nova etapa gràcies a un acord que inclou els diferents punts de 
venda de La Vanguardia al Baix Llobregat i l’Hospitalet (quios-
cos, llibreries i altres) i també el servei de subscripcions. El nou 
camí que El Llobregat i la Vanguardia inicien de la mà suposa 
una aposta per sumar i créixer en favor de periodisme de proxi-
mitat.

El Llobregat, que aquest any va celebrar el seu desè aniversari, 
és considerada una publicació comarcal de referència, segons 
una comunicació presentada en el recent Congrés “El Baix a 
debat”, a partir d’una enquesta realitzada per Jordi Fortuny en-
tre 50 professionals de la comunicació d’empreses i institucions 
del Baix Llobregat i l’Hospitalet. Lla Vanguardia és la publicació 
emblema del Grup Godó i aquest any ha complert els 135 anys. 
(d’Infoperiodistas)

Barcelona té oberts un 30% menys de 
quioscos de premsa que fa 5 anys

Barcelona tenia 399 quioscos de premsa el 2011. Cinc anys 
després, a la ciutat hi ha 339 quioscos, 289 dels quals es man-
tenen actius i 50 estan vacants. La reducció dels punts de ven-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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da actius és d’un 30% respecte fa cinc anys. L’Ajuntament va 
anunciar l’agost del 2015 un Pla Estratègic per mantenir viu 
un sector que pateix la davallada de la venda de premsa en 
paper; el document encara es troba en la fase d’avaluació de 
les dades del mercat, segons el govern municipal. L’Ajuntament 
espera que “en els propers mesos” –previsiblement el 2017– 
s’acordi el text amb els agents del sector.

La presidenta de l’Associació Professional de Venedors de 
Premsa de Barcelona (APVPBP), Cristina Anés, assegura que 
la coordinació del pla estratègic està aturada pel relleu el 2015 
dels responsables de l’Ajuntament de l’àrea de Patrimoni. “Ens 
van comunicar que el 2016 celebraríem una taula rodona per 
debatre propostes però aquesta trobada encara no s’ha cele-
brat”, diu Anés. L’APVPBP va mantenir el 2015 dues reunions 

amb l’Ajuntament en les quals es va suggerir introduir nous 
serveis de venda tecnològics i l’ampliació de la publicitat. Anés 
apunta que, a més de la crisi de la venda de premsa en pa-
per, el principal problema dels quiosquers són les exigències 
de les quatre empreses de distribució que dominen el mercat. 
L’APVPBP calcula que un quiosquer ha d’aportar de mitjana 
12.000 euros de fiança per rebre els productes de les distribuï-
dores, més unes quotes setmanals de fins a 100 euros. “Els 
quioscos són un sector en perill d’extinció, i la situació encara 
és pitjor fora de Barcelona”, conclou Anés.

Els quioscos de premsa són una concessió municipal. La da-
rrera renovació de les llicències d’aquestes instal·lacions es va 
produir el 2014 i és vàlida fins al 2030. Els titulars de les llicèn-
cies paguen un cànon mensual que en total suma 1.731 euros 
anuals, excepte els onze quioscos de premsa de la Rambla, 
que paguen 9.372 euros. Els quioscos de Passeig de Gràcia i 
Plaça Catalunya han de pagar una quota anual de 6.477 euros.

L’Ajuntament informa que la gran majoria de quioscos són de 
titulars d’una sola llicència. Les excepcions són l’APVPBP, que 
té 2 quioscos, i sobretot el Col·legi de Periodistes, que en té 
13. La majoria dels quioscos del Col·legi de Periodistes, a La 
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Rambla i Passeig de Gràcia, són una concessió heretada de 
l’Associació de la Premsa de Barcelona durant l’època prede-
mocràtica. (d’El País)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

De Correspondent: El digital holandès 
que ha trobat la tecla de l’èxit 
sostenible
Per Lucinda Southern / Digital UK

La publicació holandesa De Correspondent creix a un ritme de 
milers de socis nous al mes. Amb aquest creixement, arribarà 
als 50.000 subscriptors a finals d’aquest any. En comptes de 
seguir el cicle embogit de notícies diàries, cobreix temes que 
tenen un impacte diari continu per als lectors. “En comptes del 
temps, cobrim el canvi climàtic”, explica Ernst-Jan Pfauth, edi-
tor i cofundador de De Correspondent.

Publica al voltant de cinc articles al dia, d’unes 2.000 paraules, 
escrits pels seus 20 periodistes a temps complet i la seva xarxa 
de freelancers. Quan van començar al setembre de 2013, eren 
vuit periodistes. En l’últim any, s’ha duplicat el nombre de treba-
lladors a 31. En els últims mesos, ha publicat un article a la set-
mana en anglès, com “Un dia en la vida d’un franctirador lluitant 
contra el ISIS” i “Què perdem quan ens connectem a una xarxa 
Wi-fi pública?”, per provar la gana de l’expansió internacional.  

Pfauth, que ve del periodisme en paper, va entendre com la pu-
blicitat corromp el contingut: les seccions de viatges o de carre-
res professionals van brollar ràpidament perquè eren fàcils de 
vendre, però no servien a les necessitats del lector. Sense pu-
blicitat, De Correspondent aconsegueix avui el 90% dels seus 
ingressos dels seus 47.000 subscriptors, que paguen al voltant 
de 60 euros a l’any o 6 euros al mes (el 10% són els beneficis 
de la venda de llibres que es tornen a invertir en la empresa). 
La taxa anual de fidelitat arriba al 83%. 

Així és com De Correspondent atrau i manté als lectors:
Un model de pagament flexible. Qualsevol abonat pot com-
partir qualsevol article lliurement. Pfauth explica que és un dret 
dels socis perquè paguen pel servei, però també, potser de ma-
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nera més realista, perquè intentar prohibir que la gent compar-
teixi articles és inútil.

Els lectors que facin clic en aquell link té accés només a aquest 
article. També se’ls diu quin membre de De Correspondent ho 
ha compartit i se’ls pregunta si es volen subscriure. Aquesta és 
la font de subscriptors nous més reeixida. Cada setmana, els 
membres fan servir el botó de compartir al web de la revista 
10.000 vegades aproximadament (sobretot cap a Facebook); 
d’aquests, 300 passen a ser subscriptors. 

Pfauth creu que aquest èxit es deu al sentiment de comunitat 
entre periodistes i lectors. “Vam presentar el periodisme com un 
servei públic i deixem clar que no podem existir sense les seves 
aportacions”. “Des del primer moment vam explicar el que estem 
intentant fer, que és crear millor periodisme amb l’ajuda dels nos-
tres lectors”, afegeix, “els nostres periodistes són els líders de la 
conversa; els nostres lectors són els experts que hi contribueixen”.

Periodisme interactiu. Cada periodista explica, en el seu per-
fil, en què treballarà el mes següent. Alguns exemples: la in-
dústria de seguretat holandesa o europea, la burocràcia en el 
sistema de sanitat o el desconegut poder dels artistes en la 

indústria de la música. En el seu newsletter setmanal demanen 
fonts i idees (la publicació té 49 newsletters diferents). En el cas 
de la peça de la indústria de la música, el periodista va rebre 
centenars de respostes. Per a la peça sobre la burocràcia en el 
sistema sanitari va haver-hi metges que es van posar en con-
tacte amb la publicació queixant-se que perden un dia al mes 
omplint documentació per a les companyies d’assegurances. 

Els periodistes mantenen els lectors informats sobre els seus 
progressos a través de correus electrònics setmanals, gairebé 
com un informe del treball en marxa; no hi ha format per això: 
alguns comparteixen transcripcions d’entrevistes, les declara-
cions més interessants, o una imatge rellevant, fins i tot acudits. 

És un enfocament nou, i no n’hi ha un d’únic per a tots els 
periodistes, però sembla que funciona. La majoria dels “corres-
ponsals” tenen al voltant de 6.000 subscriptors en el seu news-
letter personal. La newsletter del “corresponsal” de clima té un 
percentatge d’obertura del 58,6% i una mitjana de punxada en 
el contingut del 14,8%, la mateixa que en altres newsletters de 
la publicació. La cota de la indústria de Mailchimp és molt més 
baixa, oscil·lant entre el 17 i el 27% amb índexs d’obertura bai-
xes, amb nombres d’una sola xifra. 
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Una plataforma per a experts. La majoria dels articles acaben 
amb una pregunta per donar el tret de sortida a la secció de 
comentaris. Els socis han de contribuir amb el seu nom real i 
sovint se’ls convida a escriure articles per al web. “L’objectiu 
és que la gent comparteixi coneixement en un món on els co-
mentaris són un espai per als teòrics de la conspiració”, explica 
Pfauth. 

A De Correspondent hi ha tres tipus de col·laboradors: quan 
un lector comparteix la seva experiència, fa una pregunta, o 
comparteix un link. No expressar una opinió és una cosa que 
no es fomenta. No va cap a la quantitat, encara que el nom-
bre de col·laboradors oscil·la entre els 10 i els 500. Per des-
comptat, hi ha alguns trolls, però després de tres anys i 80.000 
col·laboradors, De Correspondent només ha negat l’accés a 10 
persones, normalment per blasfèmies.

El proper pas és construir la tecnologia adequada perquè ajudi 
a la publicació a descobrir més experts en la plataforma, com 
una plantilla d’anotacions perquè els lectors contribueixin amb 
informació que sigui útil per al procés d’investigació, i afegir 
els perfils com experts. És una situació en la qual tots guan-
yen, d’acord amb Pfauth: “A la part del negoci, vol dir que tenim 

lectors més lleials, i a la part periodística, significa més fonts 
i coneixement compartit”. El lector d’El Butlletí de l’AMIC pot 
conèixer De Correspondent CLICANT AQUÍ  

El 9 Nou renova l’edició digital

Les dues edicions d’El 9 Nou –Osona i Ripollès, per una banda, 
i Vallès Oriental, per l’altra– aquest dimarts han estrenat nova 
pàgina web. La renovació, però, no es limita a un canvi d’imatge 
i una millora tècnica, sinó que persegueix impulsar-se com a un 
nou mitjà, amb més informació i més actualitzada, per arribar a 
un nou públic.

En el nou portal, el vídeo i la fotografia agafen més protagonis-
me en els continguts, i s’incorporen noves vies per incrementar 
la participació dels lectors. A més, el9nou.cat estrena el 9ma-
gazín, una secció més pausada dedicada a la cultura, l’oci i els 
estils de vida.

L’edició digital es presenta com la porta d’entrada a la resta 
de mitjans del grup, de manera que s’hi pot veure en directe 
El 9 TV o escoltar-hi El 9 FM. el9nou.cat es mantindrà com un 

COMUNICACIÓ DIGITAL

http://decorrespondent.nl/home


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

complement de l’edició impresa, que es reserva continguts ex-
clusius, reportatges, entrevistes, anàlisi, opinió i interpretació. 
(de Comunicació 21)

Instagram és la xarxa social més 
utilitzada per les franquícies de moda

La moda espanyola s’ha basat en dos principis, d’una banda 
satisfer la necessitat de consum de la seva target a partir d’una 
producció ràpida a dues velocitats i, d’altra banda, aconseguir 
una transformació de clients potencials a clients reales. Donat 
que les xarxes socials estan ajudant a impulsar aquest segon 
vessant, l’Associació Espanyola de Franquiciadors i la consul-
tora The Social Media Family han presentat “La Franquícia en 
les xarxes socials”, un informe que analitza la presència de les 

franquícies del sector Confecció/Moda a Facebook, Twitter, Ins-
tagram, webs de notícies i blocs per identificar tendències bà-
siques en aquesta activitat, i en els subsectors que la integren. 

Per a l’anàlisi quantitativa s’han analitzat totes les auto publi-
cacions de les marques a Facebook (416), Twitter (169) i Ins-
tagram (480) durant el període seleccionat, mentre que per al 
qualitatiu (el que pensa la comunitat sobre les franquícies de 
moda), s’ha pres una mostra de 650 mencions sobre un total 
de 14.000. A partir d’aquí, una de les dades més rellevants és 
que la majoria dels impactes analitzats presenten un sentiment 
positiu per a les franquícies (un 85% sobre el total); mentre 
que els negatius, que a penes representen un 7%, tenen a 
veure amb les categories producte, imatge de marca i serveis 
d’atenció al client.

Una altra dada d’interès és l’aposta de les marques per Ins-
tagram a l’hora de publicar contingut, tant perquè en aquesta 
xarxa les marques tenen molts seguidors, com per l’abast de 
les seves publicacions. 

Les publicacions amb major taxa d’interacció estan emmarca-
des dins de la temàtica de producte, concretament aquelles que 
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esmenten descomptes en col·leccions passades i nous produc-
tes. Pel que fa a Twitter, l’activitat registra 0,55 publicacions al 
dia (una cada dos dies); mentre que Instagram reforça la seva 
posició predominant en l’imaginari social ja que les marques 
publiquen cada dos dies tres imatges (en el 93% dels casos) o 
vídeos (7%). (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Google bloqueja el seu servei de 
publicitat a una web per ser en català

Com ja va fer el passat mes de juliol amb el digital AraGirona.
cat, Google ha bloquejat el seu servei de publicitat (AdSense) 
al portal de l’empresa Infofeina. El gegant d’Internet al·lega que 
AdSense no treballa amb pàgines en català i, efectivament, 

aquest no apareix al llistat dels 39 idiomes amb què opera 
aquesta potent plataforma publicitària. Però això no ha impedit 
que des del 2007 ofereixi el servei de forma regular a moltíssims 
portals en aquesta llengua. De fet, Infofeina l’ha utilitzat regular-
ment durant dos anys, fins que dimarts passat va descobrir que 
els anuncis d’AdSense ja no apareixien a la seva pàgina. En el 
cas del digital gironí Google va rectificar i va tornar a habilitar la 
publicació d’anuncis poc després de rebre una queixa. Per ara, 
Infofeina no ha tingut la mateixa sort.

Es dóna la paradoxa que l’any 2007 Google va anunciar, amb 
“satisfacció”, des d’un bloc oficial, que incorporava el català a 
la seva plataforma de publicitat contextual. Potser per això els 
recents casos de bloqueig d’aquest idioma no han estat ge-
neralitzats. En tot cas, si hi ha hagut un canvi de política, no 
s’ha comunicat oficialment. Des d’aquell any han estat i són 
centenars les pàgines web en català que es beneficien d’aquest 
sistema, la virtut del qual és que publica anuncis en funció del 
contingut de la web (a través de paraules clau), cosa que fa 
més atractiu l’anunci per l’usuari i, per tant, també més rendible 
per l’anunciant i la pàgina que l’allotja. La mateixa Infofeina feia 
dos anys que tenia activa la publicitat de Google en català, sen-
se cap problema fins ara. Des d’Infofeina apunten que la gestió 
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d’AdSense a l’estat espanyol es fa directament “desde Google 
Madrid”; en aquest sentit no descarten que es tracti d’un cas de 
“rebuig al català”, extrem que no poden confirmar però que “els 
preocupa”. (d’El Nacional)
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ZenithVigía: La inversió publicitària 
creix tot i la incertesa política
Per Eduardo Madinaveitia / Zenith Vigía

La inversió publicitària a Espanya creixerà un 5,0% el 2016 i un 
5,3% el 2017 si es compleixen les previsions del panell Zenith 
Vigía compost per directius de mitjans de comunicació.

Igual que ocorre amb alguns dels més important indicadors 
econòmics (l’ocupació, el PIB, el consum, el turisme...) el perío-
de de provisionalitat que viu la política espanyola des de finals 
de l’any passat no sembla haver afectat negativament les in-
versions publicitàries en el conjunt dels mitjans. Sí podria estar 
afectant en una certa mesura als mitjans impresos, especial-

ment els diaris, que són els que més depenen de la, ara gairebé 
inexistent, inversió institucional.

En qualsevol cas la preocupació dels panelistes per aquesta situa-
ció d’incertesa va augmentant a poc a poc a mesura que s’allarga.

La bretxa entre els mitjans se segueix amplificant: els mitjans 
impresos aguditzen la seva caiguda mentre el major creixement 
es dóna a Televisió i Internet, que ja són els que recullen una 
més gran inversió.

Les previsions de creixement per a aquest any s’han mantingut 
molt estables al llarg de les diverses onades de l’estudi, sempre 
a l’entorn del 5%; en aquesta ocasió milloren una dècima res-
pecte al 4,9% de juliol.

Repercussió catalana
Els panelistes creuen que l’evolució de la situació a Catalunya 
tindria una repercussió mitjana o petita en l’evolució de la in-
versió publicitària. Espanya és un estat publicitàriament mitjà 
i, encara que la importància relativa de Catalunya ha disminuït 
clarament en els darrers anys, la ruptura en dos seria perjudi-
cial, sobretot tenint en compte que, tot i el retrocés experimen-
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tat, Catalunya segueix sent el segon mercat intern per la seva 
grandària, només superat per Madrid.

Les majors expectatives de creixement se centren en el sector 
de l’Automoció que ha seguit augmentant les seves vendes fins 
i tot en els primers mesos sense Pla PIVE, una preocupació que 
afectava el sector. També s’esperen creixements deguts al sec-
tor de les Telecomunicacions i la Telefonia, centre de moviments 
empresarials al llarg de l’estiu i en el de Transports i Turisme, en 
auge després dels problemes d’altres països mediterranis.

En canvi s’espera que sectors com el de Cultura, Ensenyament 
i Mitjans de Comunicació i el de les administracions públiques 
redueixin la seva inversió publicitària.

Malgrat que es manté l’optimisme, els índexs de percepció ex-
perimenten lleugers retrocessos: L’IPSE (Índex de Percepció 
de la Situació Econòmica) cau una mica més de set punts i se 
situa en 36,2, un valor encara clarament positiu. Una cosa sem-
blant passa amb l’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publi-
citari) que cau una mica més de cinc punts i es queda en 44,9. 
Fins i tot amb la caiguda segueixen sent valors molt positius 
com passa des de començaments de l’any 2014.

Previsions per mitjans
Les previsions per mitjans segueixen molt estables. Les varia-
cions no superen, excepte en el cas dels Suplements, el punt 
percentual.

Les previsions d’inversió per mitjans poden veure’s a la taula 
següent. Es comparen amb les previsions elaborades al juliol. 
A la tercera columna es representa el sentit de la variació. Un 
signe + indica que la previsió és ara millor; un signe - que la 
previsió ara és pitjor. Un nombre més gran de signes suposa 
major intensitat en la variació.
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La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo a Internet
La inversió en publicitat en Xarxes Socials podria arribar aquest 
any als 58,5 milions d’euros, més de catorze punts per sobre de 
la xifra estimada per a 2015.

El Vídeo a Internet captarà aquest any 68.400.000 d’euros, gai-
rebé un 18% més que la xifra estimada per a 2015.

El vídeo “in stream” (pre, middle o post roll) manté la seva po-
sició com l’opció més utilitzada pels anunciants: un 63% de la 
inversió es destina a aquesta modalitat mentre la modalitat “in 
banner” es queda en només un 37 %.

La inversió en Audio On Line
Els panelistes opinen que el 4,4% de la inversió digital s’està 
dirigint a la modalitat àudio on Line, una xifra que podria créixer 
un 6,7% en els pròxims mesos. Són xifres molt similars a les 
que obteníem al juliol.

Durant aquests dies s’ha produït un moviment interessant en 
aquest camp: AERO, l’Associació de Ràdio On Line, ha anun-
ciat la creació d’un sistema de certificació de les audiències 
que es recollirà ja abans del final d’aquest any en un Directori 

de la Ràdio Onn Line. Una major claredat i un coneixement de 
les dades podria aportar una bona empenta a les inversions en 
aquest mitjà encara poc conegut.

La Compra Programàtica i la preocupació pels Adblockers
Els panelistes consideren que actualment un total del 18,7% de 
la inversió digital es realitza pel procediment de Compra Pro-
gramàtica. D’aquesta inversió un total del 62% correspondria 
a PC, un 32% a Smartphone i un 6% a Televisió Connectada.

Una mica més de la meitat dels panelistes considera que el 
creixement de la instal·lació de sistemes de bloqueig de la pu-
blicitat tindrà una importància mitjana o alta a la manera de 
comprar publicitat en els propers temps.
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Previsions per mitjans per 2017
Es poden veure en el quadre següent :

 
Malgrat tot, la indústria publicitària és optimista. (Imatge: Ge-
ralt)

IAB, 4A’s i Google llancen un certificat 
per valorar la compra de mitjans

L’ecosistema de la indústria publicitària digital i de mitjans és 
a cada dia més complex. Nous players, nous dispositius i en 
definitiva, nous reptes conformen un sector tremendament dis-
ruptiu i canviant.

Com desafiament afegit es troba la difícil homogeneïtat de la 
formació en les innovadores competències digitals. Per unificar 
les nocions bàsiques necessàries a dia d’avui, diverses asso-
ciacions van decidir llançar un nou certificat juntament amb el 
de Google. Aquest estarà especialment enfocat en els empleats 
júnior de les agències de mitjans.

La iniciativa és fruit del treball de la Interactive Advertising Bu-
reau (IAB), l’American Association of Advertising Agencies (4A 
‘s) a més de Google. El certificat comprèn assumptes intrínsecs 
a la pràctica de les agències de mitjans, com ara la creació, 
gestió i el desenvolupament dels plans de mitjans i les estra-
tègies.
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“Aquest nou programa està pensat per brindar credencials signi-
ficatius en la indústria que permetin impulsar una major inversió 
en les pantalles digitals” explicava Randall Rothenberg, president 
i CEO de la IAB. Aquells marketers que vulguin acreditar els seus 
coneixements amb l’examen, hauran de provar una trajectòria pro-
fessional de més de dos anys en aquesta àrea, o bé un exercici 
durant un any acompanyat de més de deu hores de formació pro-
fessional. També podran sumar-se a la iniciativa que testifiquin ha-
ver completat deu hores d’aprenentatge en competències digitals. 
Aquest certificat forma part del programa superior d’IAB.

Banco Mediolanum llança la seva 
campanya “Quins són els teus 
objectius”
Banco Mediolanum ha posat en marxa una nova estratègia de 
posicionament de la seva marca per reafirmar i reforçar el seu 
rol com a l’única entitat que ofereix més que assessorament, 
ofereix coaching financer als seus clients. Amb l’eslògan “Quins 
són els teus objectius?”, Banco Mediolanum, a través dels seus 
Family Bankers®, vol deixar palès que el focus de la seva acti-
vitat està en donar suport, guiar, assessorar... als seus clients 

per acompanyar-los en les seves decisions d’estalvi i inversió 
per aconseguir els seus objectius financers.

L’agència Santamarta & Astorga ha estat l’encarregada de des-
envolupar la campanya i ha realitzat tres peces audiovisuals, 
una de 45 segons per a televisió i cinema i dues versions més 
de 30 segons i 20 segons, a més de dissenyar diverses peces 
gràfiques per a premsa i mitjans en línia, i vídeos.  L’entitat 
espanyola pertany al grup Banca Mediolanum, grup bancari eu-
ropeu present, a més de a Espanya, a Itàlia i Alemanya, països 
on desenvolupa la seva activitat d’assessorament financer per-
sonal i serveis financers a través dels seus Family Bankers. (de 
Programa Publicidad)

Renfe treu a concurs el seu contracte 
publicitari de 57 milions d’euros

Renfe Operadora ha tret a concurs públic el seu servei de ges-
tió i inversió publicitària en mitjans de comunicació. Aquest 
anunci de licitació és dels més esperats entre les agències de 
mitjans, donat el seu elevat import, que aquest any puja als 
56,9 milions d’euros.
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Fins ara, l’agència que gestionava la planificació publicitària 
de l’empresa pública era Equmedia, que a l’agost de 2014 va 
guanyar l’anterior concurs al qual es van presentar 13 agències 
i que estava valorat en 27,5 milions d’euros. D’aquesta xifra, 13 
milions corresponien a ràdio, premsa, suplements dominicals 
i revistes; i 14,2 milions a televisió, Internet, exterior i cinema.

La gran diferència de les xifres econòmiques entre el contracte 
actual (56.900.000) i l’anterior (27,5 milions) rau en la seva du-
rada, en ser el nou de tres anys, mentre que el que ara caduca 
tenia un termini d’execució de 510 dies.

Igual que en l’anterior licitació, el contracte publicitari actualment 
en concurs públic es gestionarà mitjançant un acord marc. Dels 
57 milions d’euros en què està valorat el contracte, la major part 

de la inversió se l’endurà Internet, amb el 22% del pressupost. 
El segueix en la mateixa proporció  televisió i ràdio (17% cadas-
cun), exterior (11%), premsa (6%), cinema (6%) i revistes (4%).

Així mateix, Renfe assigna el 17% de l’import total (9,7 milions 
d’euros) per a aquells acords negociats directament per l’empresa 
pública. En aquest últim cas, l’agència de mitjans guanyadora no 
es poden fer reserves cap tipus de descomptes, rappels o bonifica-
cions addicionals, repercutint a Renfe únicament com a forma de re-
tribució un percentatge sobre la inversió neta que finalment resulti. 

Sobre la retribució de l’agència, el percentatge màxim a oferir 
per a la inserció de campanyes publicitàries en televisió i Inter-
net serà del 5% . En el cas dels acords negociats directament 
per Renfe, serà del 3%. (d’AEC)

Nova campanya de Solvia
Per consolidar la seva posició de lideratge en el mercat immo-
biliari espanyol, Solvia ha posat en marxa una nova campanya 
amb la que segueix allunyant-se dels estàndards del sector. Es 
tracta d’una campanya continuista que segueix reforçant el posi-
cionament de la marca, en la seva essència gràfica i conceptual 
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i mantenint un to propi que emfatitza la simplicitat i la senzillesa 
en les seves peces de comunicació. Si en l’anterior campanya 
la immobiliària presentava “El Mètode Solvia” ara es referma en 
aquest nou concepte en el valor el paper i l’expertise de la marca 
durant el procés de compra i / o lloguer d’un actiu immobiliari.

Igual que en l’última campanya, la responsabilitat de traslladar 
totes les idees i el to a les peces gràfiques ha recaigut en Javier 
Jaén qui ha aportat a Solvia un estil i una barreja de tècniques 
molt característiques i diferencials. La nova campanya és en 
marxa des del 25 de setembre a  mitjans gràfics, mitjans digitals, 
televisió, ràdio i també en màrqueting relacional. (de Control)

Campanya per presentar la nova 
imatge corporativa d’Endesa

Saatchi & Saatchi Madrid és 
l’agència responsable de la 
campanya de presentació 
de la nova imatge corporati-
va de Endesa, en el marc del 
redisseny de la imatge corporativa de Grup Enel, el seu princi-

pal accionista. I és que Enel ha desenvolupat una nova expres-
sió visual per la seva marca global que incorpora la filosofia 
que s’amaga darrere d’Open Power. Es tracta d’un sistema de 
disseny obert i cooperatiu que facilita la participació i motiva les 
persones a experimentar. Està en constant moviment, fomen-
tant el canvi i la innovació.

La campanya, sota la direcció creativa de Mauricio Duque i diri-
gida per Yury Alemany per a Lee Films, funciona com la presen-
tació no només de la nova imatge corporativa, sinó també com a 
presentació del nou posicionament del Grup com una compan-
yia innovadora, sostenible i avançada. A l’espot l’acompanyen 
una sèrie de gràfiques que reflecteixen aquest posicionament. 
(de Control)

You are unique by Munic és la nova 
campanya d’Òptica Universitària

La firma Òptica Universitària acaba de llançar una nova campanya 
de màrqueting a nivell nacional per presentar la seva nova col·lecció 
de muntures d’ulleres exclusives de Munic i Mini Munich en línia 
amb els valors de la marca i en homenatge a tots els seus clients.
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Per tal d’arribar a un públic objectiu únic, s’ha invertit en una 
de les campanyes més important per a la companyia amb un 
espot “You are unique” a TV, falques de ràdio, publicitat exterior 
i inversió digital. A més s’ha reforçat la presència de la marca en 
línia i s’ha dut a terme una acció entre universitaris per buscar 
gent única a les Universitats a través de l’hashtag #genteunica. 
(Periódico Publicidad)
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Eines lingüístiques per a periodistes
Per Olga Jeczmyk / Periodismo en general

Avui dia la tecnologia facilita molt 
l’accés a fonts fiables d’informació, de 
manera que qualsevol pot conèixer, 
aprendre i suggerir. El mateix pas-
sa en qüestió de llengua i correcció 
de contingut. Tenim al nostre abast 
una innombrable quantitat de recur-
sos lingüístics que hauríem d’utilitzar 

com periodistes i especialistes de la comunicació. Però, quines 
d’elles hauríem de tenir en compte i utilitzar? Doncs bé, es diu 
que en periodisme, i no només, s’hauria de tenir tres “amics”: 
un advocat, un informàtic i un metge. Humilment afegeixo un 
quart especialista: el nostre estimat amic el traductor-corrector. 
Així doncs, seguint els seus consells vam elaborar una llista 
d’eines a tenir en compte. Heus aquí un resum de la proposta 
de recursos que hem preparat:

Diccionaris de llengua catalana
Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GREC): Un dels refe-
rents pel que fa a diccionaris de llengua catalana. En línia i gratuït

DIEC: Es tracta del diccionari de llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans, la institució referent pel que fa al català. En 
línia i gratuït.

Diccionaris de llengua espanyola
RAE: Es tracta d’un dels diccionaris de llengua espanyola de 
referència que es pot consultar en línia i no requereix cap tipus 
de subscripció per poder accedir al seu contingut.
Vox: Un referent de l’espanyol amb diverses possibilitats de 
consulta, des del més tradicional diccionari de llengua es-
panyola fins diccionaris bilingües amb llengües com el català, 
l’anglès, el francès o l’alemany entre altres possibilitats.

Diccionaris de llengua gallega
Diccionari dóna Reial Acadèmia Galega: El referent de la RAE 
però en llengua gallega per a aquells que necessitin consultar 
un terme en aquesta llengua.
Volga: És el Vocabulari ortogràfic dóna lingua galega.

Diccionari de llengua basca o èuscar
Labayru Ikastegia: A part d’oferir un ampli diccionari en llengua 
basca també és un diccionari bilingüe que ofereix totes les llen-
gües oficials de la Península. Molt a tenir en compte.
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Diccionaris bilingües
Wordreference: Ofereix una àmplia gamma de combinacions 
lingüístiques per a aquells periodistes que dominin més d’una 
llengua. Destaquem les combinacions: anglès-espanyol-an-
glès, francès-espanyol-francès, espanyol-portuguès-espanyol.

Bases terminològiques
Euskalterm: És la base de terminologia de llengua basca més 
destacada.
Termcat: Base terminològica de llengua catalana per 
excel·lència, no només disponible en català sinó també en cas-
tellà, anglès, francès, italià, rus, japonès i moltes més llengües. 
En línia i gratuït.
IATE: Base de dades de la Unió Europea que ofereix la possi-
bilitat de consultar qualsevol llengua oficial de la institució. En 
línia i gratis.

Hi ha molts més recursos que es podrien enumerar i afegir a 
la llista. Si voleu conèixer més eines d’utilitat podeu llegir els 
següents articles:

20 diccionaris en línia que hauries de conèixer: són tot dic-
cionaris gratuïts disponibles en línia.

20 recursos imprescindibles per a traductors i lingüistes: 
recursos vàlids no només per a traductors, els periodistes ben-
vinguts siguin. Material variat i ben seleccionat.
Diccionaris i glossaris jurídic-econòmics per a traductors i 
intèrprets: remarquem un cop més que són aptes per a qualse-
vol lingüista pel que si heu d’escriure sobre jurisdicció, econo-
mia o una altra secció similar resulten ser eines de gran qualitat.
Manuals d’estil: una selecció estructurada de manuals d’estil 
d’altres mitjans de comunicació força útil.

Google llança els seus telèfons 
intel·ligents per competir amb l’iPhone 

Google es llança a compe-
tir amb el seu rival Apple 
amb els seus nous te-
lèfons intel·ligents: Píxel i 
un Píxel XL. Tots dos com-
peteixen frontalment amb 
l’iPhone. Els telèfons Pixel 
porten marcs d’alumini i de 
vidre prim. El model més petit, de 649 dòlars i 32 gigabytes 
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d’emmagatzematge, compta amb una pantalla de 5 polzades, i 
en el cas del model més gran, $ 769, amb pantalla de 5,5 pol-
zades, com l’iPhone 7 Plus. Compta amb emmagatzematge de 
fins a 128 gigabytes per 869 dòlars, com l’iPhone 7 Plus.

A més a més, els Pixel executen una nova versió d’Android, 
anomenat Nougat 7.1 (torró) amb interfície d’usuari persona-
litzada per Google. Compta amb accés directe per demanar 
suport tècnic i un botó d’inici digital, similar al de Siri, per des-
pertar l’assistent digital de Google. A més compten amb panta-
lles de més alta resolució que les dels iPhone, segons Google, 
amb càmeres darrere de 12 megapíxels, i 8 megapíxels a la 
davantera, i processadors Qualcomm Snapdragon’s, als quals 
aquesta vegada no faltarà l’assistent digital -una nova ‘Siri’ de 
Google- i inclouen noves característiques per a l’edició de fotos.

Una de les bases de Google és la funcionalitat amb una nova 
opció per a transferir automàticament dades, contactes i fotos 
des d’un iPhone als Pixel quan s’encén per primera vegada. Per 
això Google inclou un adaptador físic en la caixa que es connec-
ta als dispositius en iPhones per dur a terme la transferència. 
Apple ha afegit una funció similar permetent als usuaris la por-
tabilitat de la seva informació a través de dispositius Android. 

Per Hiroshi Lockheimer, cap d’Android, “la gamma Premium és 
una categoria molt important, on Apple és molt fort”. “Creiem 
que hi ha lloc per a un altre jugador”. (de Mobile)

La Intel·ligència Artificial ja 
desenvolupa pàgines web

Cançons, tràilers i ara pàgines web. Les possibilitats que brinda 
la Intel·ligència Artificial comencen a abastar-ho tot. Potser per 
això Microsoft s’ha avançat creant una divisió pròpia dedicada 
a aquesta activitat. Wix, el generador de plantilles per a pàgines 
web, ha llançat Wix ADI, una plataforma que permet aconseguir 
sites per menys de 100 dòlars gràcies a la intervenció de la 
Intel·ligència Artificial.

Wix ADI analitza 90 milions de webs per crear-ne una de nova. 
A través de l’aprenentatge, Wix ADI analitza el disseny i les 
preferències estètiques dels 91 milions de pàgines creades 
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amb aquesta eina. A partir d’aquí, fa una sèrie de preguntes a 
l’usuari per creuar dades i donar amb el web perfecte.

En uns minuts Wix ADI és capaç de crear les estructures de la 
pàgina, com ara text, imatges, titles... i després les edita per eli-
minar tot allò que no tingui sentit per als humans. Es pot trobar 
més informació CLICANT AQUÍ  (de Reason Why)
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La Justícia Europea declara il·legal 
els enllaços a còpies pirates
Per CEDRO

El Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea (TJUE) va 
dictar una sentència en la 
qual determina que, amb 
caràcter general, un enllaç 
a una còpia pirata és un 
acte de comunicació pública i, per tant, pot ser perseguible.

El TJUE ha contestat en aquesta sentència a una sèrie de pre-
guntes formulades per un tribunal holandès en el qual sol·licitava 
la seva opinió sobre l’activitat d’enllaç a còpies il·legals d’obres 
protegides. En la sentència, a més de reconèixer la il·licitud 
d’un enllaç a una còpia no autoritzada de qualsevol obra prote-
gida pels drets d’autor, també estableix que l’enllaç a una repro-
ducció pirata pot no constituir un acte de comunicació pública  
quan es compleixin dues condicions de forma simultània: 

1. Que aquesta activitat d’enllaçar s’efectuï  sense ànim de lucre. 

2. Que qui posi l’enllaç no sàpiga i no pugui saber raonablement 
que es tracta d’una còpia pirata. 

De la mateixa manera, el TJUE considera en aquesta sen-
tència que sí que hi ha un acte de comunicació pública quan 
l’hipervincle permeti eludir les mesures de protecció adoptades 
pel lloc on es troba l’obra. 

Tal com reconeix el tribunal de Luxemburg, si hi ha un acte 
de comunicació pública “... els titulars dels drets d’autor poden 
actuar no només contra la publicació inicial de la seva obra en 
un lloc d’Internet, sinó també contra tota persona que col·loqui 
amb ànim de lucre un enllaç que remeti a l’obra publicada 
il·legalment en aquest lloc...”.  

La sentència estableix la mateixa possibilitat d’actuació contra 
aquelles persones que duguin a terme l’activitat d’enllaçar sen-
se ànim de lucre  sempre que s’hagi acreditat que “...sabia o ha-
via de saber que l’hipervincle que ha col·locat dóna accés a una 
obra publicada il·legalment a Internet...”, així com en aquells 
casos en què l’hipervincle permeti “...eludir mesures de restric-
ció adoptades pel lloc on es troba l’obra protegida...». 
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Aquesta sentència és important ja que influeix en la protecció 
dels drets de propietat intel·lectual dels autors i editors a Internet.

Tirabol Produccions i l’Ajuntament de 
Girona organitzen la 8a edició de la 
Catosfera
  
El grup Tirabol Produccions, propietari de Racó Català, mitjà 
associat a l’AMIC, organitza un any més i conjuntament amb 
l’Ajuntament de Girona, la Catosfera, un punt de trobada de la 
internet catalana. Amb aquesta sumen ja vuit edicions on di-
ferents experts del sector de les TIC es reuneixen per deba-
tre en profunditat sobre les novetats tecnològiques i del món 
d’Internet.

La Catosfera es farà del 13 al 15 
d’octubre en el Centre Cultural La Mer-
cè, de Girona. Durant la primera jorna-
da, després de la inauguració, es parlarà 
sobre la Internet de la gent. La segona 
jornada es dividirà en dues sessions: al 
matí, Josep M. Ganyet explicarà catosfe-

ra.edu, una iniciativa dirigida a estudiants que cursen batxillerat 
o cicles formatius als instituts gironins; i durant la tarda, Mònica 
Terribas farà una ponència sobre el periodisme en l’era digital. 
El tercer i últim dia es realitzaran un seguit de ponències dividi-
des en cinc blocs.

Finalment, el dia 19 d’octubre es farà una jornada complemen-
taria al Museu del Cinema de Girona, on s’organitzarà una taula 
rodona sobre Internet i el setè art amb la presència d’experts 
del sector audiovisual. Aquest any Catosfera compta amb la 
col·laboració de l’AMIC i de mitjans com Catalunya Ràdio, La 
Xarxa, Nació Digital, El Punt Avui i el diari Ara.cat. Podeu trobar 
més informació sobre el programa a la web www.catosfera.cat 
(de Redacció AMIC)

Directe.cat es reafirma en la voluntat 
de difondre i potenciar el sector 
editorial català
Llibres en Directe, de directe.cat, va néixer al 2013 amb 
l’objectiu de construir un espai on informar de les darreres no-
tícies i novetats literàries catalanes. Durant aquests anys s’han 
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publicat més de 500 notícies relacionades amb el món del llibre 
entre elles novetats, entrevistes amb autors, ressenyes de lli-
bres que publiquen les editorials catalanes, consolidant la seva 
presència com a referent de la informació literària.

En aquesta nova temporada, Llibres en Directe vol potenciar 
les entrevistes a autors, editors i persones vinculades amb el 
món del llibre, així com donar visibilitat a les petites editorials 
catalanes que estan construint un ecosistema literari propi. (de 
Redacció AMIC)

Arriba una nova edició del Festival 
Drac Novell International

Un any més, l’Associació Empresarial de Pu-
blicitat posa en marxa el Festival Drac Novell 
International , únic festival per a estudiants fet 
per estudiants que combina dues jornades de 
conferències i tallers amb concursos de crea-
tivitat. El Festival tindrà lloc els dies 24 i 25 de 
novembre de 2016, a la Facultat de Comunica-
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra).

En l’última edició, organitzada per l’ Associació Empresarial de 
Publicitat, es van obtenir unes xifres de participació sense pre-
cedents, a les quals es van presentar al concurs més de 1.000 
peces publicitàries entre totes les categories, participant gaire-
bé la totalitat de Facultats de Publicitat i RRPP d’Espanya, les 
millors escoles de creativitat i un bon nombre d’universitats de 
la resta del món, fent d’aquesta edició la més internacional de 
totes. El festival va gaudir de la participació de grans profes-
sionals del sector de la Publicitat com Lluís Bassat, Joaquín 
Lorente o Robert Rodergas. (d’AEC)

Els “gamers’ envaeixen Barcelona
Vesteixen esportives, jaquetes de xandall, samarretes amb 
els seus videojocs preferits i, sobretot, una motxilla grossa a 
l’esquena on hi ha un dels seus béns més preuats: l’ordinador. 
Són enginyers, dissenyadors gràfics, bloggers, youtubers i, en 
general, professionals de la indústria del videojoc. Un sector 
econòmic que aquests dies celebra per primera vegada a Bar-
celona una cita clau com ho és el Games World.

Els jocs ja han aconseguit desbancar el cinema i la televisió 
com la tria principal en el consum d’oci i s’estima que mouen a 
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Espanya un total de 1.083 milions d’euros. I no és gens sorpre-
nent, ja que és la nova generació que es troba entre els 20 i els 
35 anys la que més està ajudant a impulsar el sector. La que 
és, precisament, el gruix de població més jove dins del mercat 
laboral. (de Via Empresa)
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Informació amb aroma a cafè? Un 
diari fica la cafeïna en vena als seus 
lectors
Per Inma Blogs

Algunes persones gaudeixen immensament amarant-se de les 
notícies del dia mentre degusten una fragant i fumejant tassa 
de cafè. Llegir el diari és definitivament una tasca més plaent 
amb una mica de cafeïna corrent per les nostres venes.

Per això, i conscient de la impenitent afició al cafè de molts dels 
seus lectors, el diari canadenc Toronto Star s’acaba de treure 
del barret de copa un servei si més no curiós.

El servei en qüestió, batejat amb el nom de “Headline Coffee”, 
brinda als seus abonats la possibilitat de rebre per 20 dòlars 
addicionals al mes un paquet de 340 grams de deliciós cafè per 
acompanyar la lectura del Toronto Star.

“Headline Coffee” no posa, de totes maneres, en mans dels lec-
tors de Toronto Star un cafè qualsevol. El producte, que arriba 
puntualment a principis de mes als abonats, és cafè de comerç 
just i prové cada mes d’una regió diferent del planeta.

A l’octubre, per exemple, “Headline Coffee” mima el paladar dels 
lectors del Toronto Star amb cafè procedent de Sumatra, mentre 
que al novembre els sorprendrà amb cafè originari del Perú.

El cafè, que s’envia  acabat de torrar, subministra a més als 
lectors del Toronto Star informació detallada sobre el seu ori-
gen i les seves propietats i també consells per a la seva pre-
paració.

De la mà d’aquest inusitat servei de subscripció  Toronto Star 
tracta d’omplir les seves malmeses arques, on ja no entren des-
afortunadament tants ingressos com abans.
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El que antany fou el diari més gran del Canadà, amb un volu-
minós tiratge de 500.000 exemplars,  Toronto Star distribueix 
en l’actualitat únicament 150.000 exemplars. I no només això. 
Durant el primer trimestre de 2016 el diari, que s’ha vist obligat 
a reduir la seva plantilla, va registrar unes pèrdues de 23,9 mi-
lions de dòlars.

Serà capaç “Headline Cofee” d’aixecar a força de cafeïna dels 
ingressos del Toronto Star? Caldrà esperar encara algun temps 
per comprovar-ho, però la veritat és que el nou i flamant negoci 
del rotatiu canadenc ha estat ja  objecte d’escarni a les xarxes 
socials.
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”La publicitat institucional ja no 
serveix per influir en els mitjans”
Per Dircomfidencial

“Avui dia, la publicitat institucional no és una eina perquè els 
poders polítics puguin influir en els mitjans”. “Els polítics tenen 
eines més subtils i potents que escapen al control parlamenta-
ri”. Així s’expressava dilluns José Gabriel González Arias, direc-
tor general d’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE), 
al fòrum de l’APM titulat “La publicitat institucional a Espanya: 
pluralisme informatiu i adaptació a l’entorn digital”. En aquest 
sentit, González Arias va voler subratllar que “la independència 
dels diaris segueix intacta, com demostren els escàndols de la 

Gürtel, el cas ERO, les Targetes Black..., tots ells destapats per 
la premsa”. 

Un altre argument que va utilitzar el director general d’AEDE 
per emfatitzar l’escàs poder coercitiu de la publicitat institucio-
nal actualment és la seva pobra quantia econòmica. En concret, 
González Arias va revelar que la publicitat institucional s’ha re-
duït des dels 328 milions d’euros desemborsats el 2007 als 111 
milions d’euros registrats el 2015. Per tant, l’assignació econò-
mica es limita a un terç del que representava abans de la crisi.

En quota publicitària, la institucional ha passat a representar tan 
sols el 2,71% dels ingressos totals per anuncis dels mitjans, se-
gons dades de 2015 (el 2007 va ser el 4,46%). És a dir, la pu-
blicitat institucional ha caigut, fins i tot, en major proporció que 
l’experimentada per la resta del mercat, que s’ha enfonsat des de 
2007. La publicitat institucional s’ha reduït des dels 328 milions 
d’euros desemborsats en 2007 als 111 milions registrats el 2015.

No obstant això, aquesta poca incidència de la publicitat ins-
titucional en la pluralitat dels mitjans no sempre va ser així. 
Sobre això, Victoria Prego, presidenta de l’APM, va recordar 
que aquest assumpte “ha estat una batalla cruenta. Les admi-
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nistracions públiques en massa ocasions han caigut en l’error 
i la injustícia de seleccionar els mitjans en funció de la seva 
proximitat”. “A vegades, ha determinat, si no la mort, l’agonia 
d’alguns mitjans de comunicació”.

Aquesta mateixa línia la va seguir Arsenio Escolar, director de 
20 Minutos i president de l’Associació Espanyola d’Editorials de 
Publicacions Periòdiques (AEEPP). En la seva intervenció, va 
posar com a exemple la publicació que ell dirigeix, que, segons 
ha precisat, ha estat la més llegida a Espanya durant deu anys. 
Malgrat aquest lideratge, Escolar va assenyalar que 20 Minu-
tos no ha estat planificat de forma proporcional a la seva xifra 
d’audiència en les campanyes institucionals “ni de molt lluny”. 
Fins i tot, va aportar algunes dades en campanyes concretes 
del Ministeri de Sanitat o de la Comunitat de Madrid, en què el 
seu mitjà va ser perjudicat, en comparació amb altres, com La 
Razón o ABC.

Més transparència
Per solucionar aquesta presumpta falta d’objectivitat en el re-
partiment de la publicitat institucional, tots els ponents van coin-
cidir que el procés d’adjudicació s’hauria d’executar de forma 
transparent, proporcional i sota criteris professionals.

En aquest sentit, Escolar va exigir que els poders públics “publi-
quin al cèntim en quins mitjans, un per un, han acabat els diners 
públics” de les campanyes institucionals. Aquesta pràctica de 
transparència també la va estendre als mitjans de comunicació, 
als quals va convidar a posar-se d’acord per difondre quina part 
dels seus ingressos provenen de campanyes institucionals.

Per la seva banda, Rafael Urbano, president de l’Associació 
d’Agències de Mitjans i director general d’Y Media, va posar 
l’èmfasi que l’error d’origen està en els plecs dels concursos. Va 
posar com a exemple l’Acord Marc de 2014, en el qual s’exigia 
a les agències de mitjans que garantissin uns preus de tots els 
suports per a un mínim de dos anys i mig .

En contraposició a aquesta última pràctica, Urbano va reco-
manar que “la planificació hauria d’estar establerta amb criteris 
tècnics i objectius en el plec”, de manera que el convocant del 
concurs seria “transparent sobre quin és el mix de suports que 
considera adequat”. Amb això, a més, “els suports sabrien a 
priori quin és el percentatge d’inversió que els toca”, va explicar 
el director general d’Y Media. Rafael Urbano va demanar que 
“la planificació hauria d’estar establerta amb criteris tècnics i 
objectius en el plec”.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El representant de les agències de mitjans també va demanar 
que “els preus estiguin acotats”, de manera que “no hi hauria 
molt marge per a la negociació”. D’aquesta manera, “no tindria 
sentit que el pes de la decisió en un concurs consistís al 100% 
en l’oferta econòmica”, tal com succeeix actualment en l’àmbit 
públic. A canvi, assenyalà Urbano, “es valoraria el servei de 
l’agència”, com és pràctica habitual en els concursos privats.

En una opinió similar, el director general d’AEDE va expressar 
que “no és bo que es facin concursos públics per a la selecció 
de les agències de mitjans amb criteris merament mercantils, 
que empenyen a les agències a oferir preus excessivament 
baixos o descomptes excessivament alts, que és el mateix”.
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Una investigació de The Economist 
revela que els millennials no fan 
distincions entre mitjans
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia

 
Els joves consideren mitjà de comunicació qualsevol capçalera 
que els aporti informació, sense importar-los realment els anys 
d’història que tinguin a l’esquena.

“Actualment, estan disposats a utilitzar mitjans tradicionals, ja 
que també són nous mitjans”, explica Nick Blunden, director 
general d’estratègia de clients de The Economist per contex-
tualitzar les dades d’una investigació que va realitzar a prin-
cipis d’any la prestigiosa revista, i en què “volíem saber més 

sobre aquesta generació i la seva forma de participar en els 
mitjans de comunicació” amb l’objectiu de “dibuixar aquestes 
distincions entre nous mitjans que s’han posicionat com la veu 
d’aquesta generació - mitjans com Vice - i els mitjans de comu-
nicació tradicionals”.

Molt es parla dels millennials, la generació dels nascuts entre 
1980 i 2000, joves que van adoptar les noves tecnologies a 
una edat primerenca i que han viscut la seva evolució com una 
cosa natural. The Economist ha identificat “un subconjunt, els 
‘generadors’, un grup molt influent dins dels millennials. Apro-
ximadament un de cada tres entra en aquesta classificació, i 
el que hem descobert és que són alguns dels consumidors de 
mitjans més sofisticats que hàgim vist mai”, explica Blunden 
sobre aquest grup que no fa distincions: per a ells tot són mi-
tjans, independentment de la seva procedència o els seus anys 
d’experiència.

Aquesta novetat sobre els millennials podria ajudar els mitjans 
tradicionals a captar aquest públic. Fins ara es pensava que els 
joves eren reticents a consumir capçaleres assentades, atès 
que les associaven amb una cosa antiquada o impròpia de gent 
de la seva edat. No obstant això, “estan interessats en tots els 
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tipus de contingut i en tots els temes”, explica Bundle. I sembla 
que també estan oberts a qualsevol format, tot i que es pensava 
que no estaven disposats a llegir i que només volien vídeos: 
“consumeixen més mitjans de comunicació que qualsevol altra 
generació, el que és una bona notícia. I la forma en què la con-
sumeixen és més variada” , afegeix.

Aquestes bones notícies, però, obliguen els mitjans a conti-
nuar treballant dur per atraure un públic volàtil. “Crec que hem 
avançat molt des d’on estàvem”, reconeix Bundle, “però encara 
tenim molt camí per recórrer”, puntualitza, explicant que les es-
tratègies de big data que estan posant en marxa alguns mitjans 
amb la intenció de dissenyar estratègies per apropar-se a nous 
perfils “són de poca utilitat llevat que les estiguis utilitzant”, as-
sumint que moltes empreses, també entre els mitjans de co-
municació, encara no han polit el seu coneixement d’aquestes 
eines. Hi ha esperança per als mitjans, però està darrere del 
treball dur. I de la paciència.

Els murs de pagament no són la solució per a les futures 
generacions
El mur de pagament (paywall) sembla també una taula de sal-
vació dels mitjans en l’era digital: permet mantenir la publicitat 

i suposa cobrar de nou per consumir els continguts. No obstant 
això, encara no s’ha trobat un model que sigui capaç de com-
pensar la caiguda de les vendes de formats físics. Una enques-
ta de l’American Press Institute torna a posar en dubte aquest 
model, almenys de cara a les noves generacions: només un 25 
% dels millennials (joves nascuts entre 1980 i 2000) paga per 
consumir notícies. Però més de la meitat ho fa per continguts 
d’entreteniment.

Les dades són eloqüents, però preocupants per als mitjans: 
mentre que el 55% dels joves nord-americans paga per veure 
pel·lícules i programes de televisió a Internet, la xifra més alta 
en l’apartat de notícies és un 21%, i ni tan sols és per un pro-
ducte digital: és per a revistes en paper. Només el 11% paga 
per revistes digitals.

D’altra banda, el 15% paga per llegir diaris en paper, però no-
més el 10% ho fa per diaris digitals. El futur no està en el paper 
i no està a la web. El problema és que tampoc està en les apps: 
només el 14% paga per una app de notícies.
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Els joves no estan disposats a pagar? Doncs sembla que sí, 
però només per productes d’entreteniment: a les xifres de vídeo 
digital s’uneixen altres que demostren una disposició a pagar a 
l’era digital, el que tomba la idea que els joves que han nascut 
amb Internet com una cosa comuna volen continuar amb el “tot 
gratis”. Així, el 48% paga per escoltar música, el 46% per jugar 

a videojocs i fins al 41% per veure televisió de pagament. Si bé 
les xifres demostrarien que hi ha una altra meitat de joves que 
no paga a Internet, és possible albirar una mica d’esperança, 
encara que no per als mitjans si continuen amb les estratègies 
actuals. 

La solució, com bé descriu la investigació de The Economist, 
sembla estar en la innovació: el propi informe explora altres 
possibles vies d’ingressos, com els micropagaments, el comerç 
de les dades personals i els programes d’afiliació. Està per veu-
re si els ingressos que puguin generar aquestes vies aconse-
gueixen compensar les pèrdues causades per la fi del model 
tradicional. I darrera, també, treball dur i paciència
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Els periodistes perden pes en les 
plantilles dels mitjans digitals
Per Alex T. Williams /  Columbia Journalism Review

 
Una de les proves que evidencia el molt 
que ha canviat el sector mediàtic en els 
últims anys rau en la dificultat que com-
porta, cada vegada més, trobar periodis-
tes a la redacció d’un diari. Si la redacció 
pertany a un mitjà digital, llavors la com-
plicació és encara més gran.

Més que una hipòtesi, es tracta d’un fet que ratifica la següent 
dada llançada per l’Oficina d’Estadística Laboral (BLS per les 
sigles en anglès) dels Estats Units: entre novembre de 2007 i 
març de 2016 el nombre total de periodistes treballant en la in-
dústria de les publicacions ha passat dels 341.900 treballadors 
als 183.200.

Tot i que la xifra no llança la dada única dels periodistes en 
l’exercici de la professió, serveix per il·lustrar la situació d’un 

sector immers des de fa molt en la transformació digital. Prova 
d’això és l’enorme popularitat guanyada pels diaris nadius di-
gitals, que ha permès compensar la pèrdua de força de treball 
experimentada en la premsa tradicional. Tornant a les dades 
de la BLS, als Estats Units el nombre d’empleats en mitjans 
digitals s’ha triplicat al llarg de l’última dècada.

Un estudi realitzat per la Universitat de Columbia  plasma aques-
ta migració de la premsa a Internet amb una dada demostratiu: 
el 2005 per cada periodista digital n’hi havia 20 en premsa. Deu 
anys després, la proporció és d’un a quatre. És a dir, en aquest 
temps el nombre de periodistes i editors de premsa s’ha reduït 
dràsticament, de 66.490 a 41.400, el que suposa una reducció 
de el 38%. En contraposició, en l’àmbit digital aquesta quantitat 
ha passat dels 3.410 als 10.580.

A la vista d’aquestes xifres, resulta evident que l’augment de 
força laboral en l’àmbit digital no és prou pronunciat com per 
compensar el descens registrat en la indústria de la premsa 
tradicional. També posa de manifest una tendència inequívoca: 
els periodistes han perdut pes en la plantilla dels mitjans de 
comunicació en detriment d’altres llocs de treball, com són els 
informàtics o els publicistes.
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Diverses raons expliquen aquesta pèrdua representativa. D’una 
banda, la pèrdua d’ocupació no ha estat uniforme en termes de-
mogràfics, ja que en les zones d’influència ha estat menor. Això 
ha propiciat que en algunes ciutats petites hi hagi actualment 
menys capçaleres que abans de la crisi econòmica.

D’altra banda, els durs ajustos executats en la majoria de les 
empreses, raonats en general per la pèrdua de publicitat i el 
descens en la venda d’exemplars (en el cas d’aquells periò-
dics amb suport paper), han afectat profundament a l’exercici 

de la professió. Els cercadors d’Internet afavoreixen les notí-
cies amb textos més curts, de manera que la majoria d’editors 
prefereixen donar preferència a aquests continguts  en lloc de a 
reportatges més extensos. I és que, en comparació, el benefici 
publicitari dels primers és molt més gran tenint en compte el 
temps i esforç d’elaboració també és menor.

Les conseqüències immediates de tot l’anterior són dos: en pri-
mer lloc, les plantilles dels mitjans, ja siguin de paper o digitals, 
estan cada vegada més aprimades de periodistes. Això porta a 
un augment inevitable en les dades de periodistes aturats, que 
a l’Estat espanyol se situava en 31.800 en el segon quadrimes-
tre de 2016.

A Espanya aquesta situació s’ha vist agreujada per la concate-
nació de EROs ocorregut des de 2008. En aquest temps s’ha 
acomiadat a més de 11.000 professionals  per mitjà d’aquesta 
pràctica, xifra que dóna peu a la formació d’una tempesta per-
fecta que no presenta aspectes de remetre en el futur pròxim.
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L’EGM i comScore fusionaran les 
seves dades per oferir audiències 
conjuntes
Per Dircomconfidencial

L’Estudi General de Mitjans (EGM) i comScore han decidit fu-
sionar les seves dades i així oferir als editors i al mercat publi-
citari audiències integrades que recullin les mètriques de les 
versions en paper i online de diaris impresos i revistes.

Des de fa diversos mesos ja es venia parlant en el sector 
d’aquesta aliança, però sembla que la seva materialització és 
imminent. De fet,  aquest mateix any es podrien començar a 
difondre les noves dades integrats. Així ho va anunciar la set-

mana passada  Pedro Merino, president de l’Associació per a 
la investigació de mitjans de comunicació (AIMC) -encarregada 
de realitzar el EGM- al Fòrum APM “La publicitat institucional a 
Espanya: pluralisme informatiu i adaptació a l’entorn digital” .

Actualment, l’EGM difon dades del nombre de lectors dels diaris 
impresos i de revistes. Així doncs, segons el seu últim informe, 
Marca lidera el rànquing a Espanya, amb 2,3 milions de lectors 
diaris; seguit d’El País, amb 1,4 milions. Pel que fa a les revistes, 
ocupa la primera posició Pronto, amb 3,1 milions de lectors a la 
setmana. L’EGM obté aquestes xifres a partir d’entrevistes “face 
to face” a una mostra representativa de la societat espanyola.

Per la seva banda, comScore és el auditor oficial dels diaris 
digitals a Espanya i emet un informe mensual amb dades com 
ara usuaris únics, visites, pàgines vistes, etc. Amb aquests in-
dicadors, estableix un rànquing cada mes per cada categoria: 
digitals generalistes, econòmics, esports, etc.

Les dues auditores podrien començar a difondre el nou in-
forme integrat aquest mateix any.
Així, doncs, la unió de les seves mètriques permetrà als anun-
ciants conèixer l’abast real de les seves campanyes en les que 
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en el mix de mitjans estiguin inclosos les versions en línia i 
impresa d’una mateixa publicació. De la mateixa manera, els 
editors coneixeran quin és el seu abast real sumant totes les 
seves vies de difusió als seus públics.

Per a tot plegat és important eliminar les audiències duplicades 
que generi la fusió de les dades de les versions en paper i onli-
ne d’un mateix mitjà. Pel que sembla, tècnicament això no és un 
problema complicat de resoldre, per aquest motiu la difusió de 
les audiències integrades no es farà esperar massa. En aquest 
sentit, AIMC no ha volgut detallar a Dircomfidencial la data con-
creta en què es començarà a emetre els nous informes als seus 
socis. Tot i això, com s’ha esmentat, Pedro Merino va avançar 
que podria estar llest aquest mateix any .

Unió TV-Internet
La fusió de dades entre diferents auditores d’audiències no és 
una novetat. L’aliança entre Kantar Media i comScore al febrer 
de 2015 es va completar precisament amb la idea de  difondre 
dades d’audiència cross-media .

Com va informar Dircomfidencial en exclusiva, estava previst que al 
juny d’aquest any les dues auditores comencessin a enviar als seus 

socis dades d’audiències televisives multipantalla  (també conegut 
com Extender TV). És a dir, començarien a ser auditades les mè-
triques dels continguts dels canals de televisió que es reprodueixin 
tant en PC, smartphone i tauletes; a més de en els televisors.

En un segon pas, Kantar Media i comScore tenen previst me-
surar l’audiència de qualsevol vídeo digital que sigui vist a la 
televisió, PC, tauleta o smartphone. Aquesta funcionalitat és 
coneguda com Total Video.

No obstant això, tot i la pressió exercida pels canals de televi-
sió, la fusió d’audiències d’Internet i TV no està encara llista i no 
hi ha data per al seu llançament. Es parla que, fins i tot, podria 
trigar fins a un any a veure la llum.

AERO començarà a certificar les audiències de ràdio online 
i de podcast a Espanya
Com es veu, el mesurament d’audiències està en moment clau, 
ja que els anunciants no volen malgastar les seves inversions 
publicitàries sense conèixer el retorn. En aquest sentit, s’ha co-
negut recentment que AERO (Associació Espanyola de Ràdios 
Online) començarà a certificar les audiències de ràdio online i 
de podcast a Espanya.
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Actualment, l’organisme sense ànim de lucre ha començat el 
procés amb la obertura de sol·licituds de certificació, que cul-
minarà el proper mes de desembre amb la difusió del Primer 
Directori Certificat de la Ràdio Online a Espanya.

També IAB aposta per revisar mètodes
També IAB Spain, l’associació que representa el sector de la 
publicitat en mitjans digitals, el màrqueting i la comunicació digi-
tal a Espanya, ha creat un Comitè d’Experts que s’encarregarà 
de revisar i consolidar la metodologia més adequada per acon-
seguir que l’Estudi d’Inversió de publicitat digital sigui referent 
principal del mercat publicitari a Espanya.

Segons Antonio Traugott, director general d’IAB Spain, “aquest 
Comitè d’Experts té l’objectiu d’apuntalar la millor metodolo-
gia possible perquè les dades que IAB aporta en el seu Estudi 
d’Inversió siguin la gran referència en el mercat publicitari. La 
combinació d’experts en investigació, professionals del sector 
digital i la AEA proporcionaran una credibilitat a l’informe que 
sens dubte ajudarà a que tota la indústria digital compti amb 
unes dades molt sòlides”.

Breu història: Llibre Blanc IAB-AIMC de Mesura de Audièn-
cies Digitals
Al juny de 2007 AIMC va signar un acord marc amb IAB Spain 
que va establir la base per a la constitució d’un grup de treball 
(Grup Digital) amb l’objectiu de definir les condicions ideals per 
millorar el mesurament d’audiències en mitjans interactius.

Com a resultat d’aquest mandat, les Juntes Directives de IAB 
Spain i AIMC van aprovar la redacció final del Llibre Blanc IAB-
AIMC de Mesura d’Audiencies Digitals, que els lectors d’El But-
lletí de l’AMIC poden conèixer en la seva integritat CLICANT 
AQUÍ

IAB Spain i AIMC reconeixen públicament el treball desenvolu-
pat des del grup amb l’esperança que, amb l’impuls del mercat 
en el seu conjunt, es continuï en l’avanç de la millora del mesu-
rament digital per les implicacions que té en “l’evolució positiva 
del nou escenari de mitjans a què ens enfrontem/enfrontarem  
en els propers anys”.
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La Quarta Revolució Industrial ja ha 
arribat
Per Adriana Sola  / Tecnologia Puro Marketing

Internet ha revolucionat les nostres vides. És una realitat que 
tots coneixem, però en molts sentits, encara no som realment 
conscients de fins a quin punt ho ha fet ni de tot el que encara 
queda per arribar. La xarxa ha abandonat els ordinadors tras-
lladant-se a tot tipus d’aparells, des de llums intel·ligents que 
s’encenen i s’apaguen identificant la nostra presència a polse-

res que mesuren l’impacte de la nostra activitat física quan vam 
sortir a fer esport. Aquest fenomen és conegut com l’Internet 
de les Coses (Iot), un fenomen que lluny de frenar-se ha con-
tinuat donant passos de gegant fins a arribar nous àmbits com 
la indústria. Aquesta realitat és coneguda com la Indústria 4.0 
o l’Internet Industrial de les Coses (IIOT), és a dir, estem sent 
testimonis de la Quarta Revolució Industrial.

Aquest nou concepte impulsarà canvis determinants en la nos-
tra societat, tal com la màquina de vapor ho va fer en la Primera 
Revolució Industrial; la producció en cadena, en la Segona; i 
els sistemes electrònics, les tecnologies de la informació i la 
globalització, a la Tercera. El IIOT es basa en connectar a inter-
net tots els aparells i dispositius involucrats en la producció de 
manera que estiguin interconnectats i enviïn tota la informació 
que generen a temps real. Es vincula així màquines capaces 
d’aprendre, tecnologies Big Data, de sensors, comunicació de 
màquina a màquina i tecnologies d’automatització creant una 
indústria intel·ligent. Gràcies a ella és possible impulsar la pro-
ductivitat, millorar els controls de qualitat, l’agilitat, l’eficiència, 
la sostenibilitat i la protecció al medi ambient, aconseguint es-
talvis molt importants i optimitzant, en definitiva, tots i cada un 
dels processos.
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Aquesta és considerada per molts com l’evolució natural del 
sector i el camí per a totes aquelles empreses productives que 
vulguin avançar-se al futur i aconseguir una posició privilegiada 
en el mercat. El potencial de la transformació digital és immens. 
Segons les últimes dades, l’any 2020 hi haurà 50 mil milions de 
dispositius connectats a Internet i és que, pel contrari al que 
creiem, més del 99% de les coses del món físic encara no ho 
estan. Això es tradueix en una gran oportunitat per a la Indús-
tria d’evolucionar. Només uns pocs sectors com l’automobilístic 
o el de l’alta tecnologia han sabut adaptar-se a aquest nou es-
cenari, sent pioners beneficiant-se de tots els seus avantatges. 
No obstant això, el IIOT és molt més accessible del que moltes 
empreses pensen, no és patrimoni només d’unes poques.

La implantació de la tecnologia de computació en memòria 
HANA de SAP ja posa les bases d’un canvi gradual com a pri-
mer pas. Amb ella és possible aconseguir una infraestructura 
basada en la gestió de dades simples i complexos, així com 
en aplicacions i capacitats pròpies de l’economia en xarxa i 
de les ciutats intel·ligents. Recolzada en una xarxa de milions 
de dispositius connectats que processen la informació amb to-
tal seguretat i que proveeixen d’un coneixement predictiu en 
temps real, les companyies ja poden donar un gran salt tant 

qualitatiu com quantitatiu. L’anàlisi predictiu, el processament 
d’esdeveniments complexos, la geolocalització o la funciona-
litat telemàtica són només algunes de les eines recolzades 
en cloud que permeten aconseguir un valor afegit, decisiu en 
aquest nou escenari digital. La maximització del valor de la in-
novació a través de la Indústria 4.0 es converteix així en el camí 
per assolir l’èxit.
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