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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els venedors de premsa es “digitalitzen” després de perdre 2.600 quioscos a tot l’Estat per la crisi
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els mitjans de comunicació alcen la veu contra Facebook

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els usuaris més joves impulsen la lectura d’informació a internet, segons les dades de l’INE

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El 70% de les pàgines de comerç electrònic són rendibles, segons un estudi

NOVES EINES
Perquè els mitjans han entrat ja en la guerra de la realitat virtual?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els mitjans comencen a fitxar periodistes comercials especialitzats en branded content

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Ja tenim la Guia de Privacitat i Seguretat a Internet
TRIBUNA: Prestant “atenció” a la “visibilitat”
ENTREVISTA: Martínez Gistau: “La reputació és el centre estratègic d’una empresa”
ANÀLISI: Així han adoptat la convergència els periodistes europeus 
DOSSIER: Un equip d’investigadors de Digitalunav analitza la confiança en un entorn informatiu fragmentat
OPINIÓ: “La ruïna de les redaccions”
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Els venedors de premsa es 
“digitalitzen” després de perdre 2.600 
quioscos a tot l’Estat per la crisi
Per Prensa Pr2

Fa uns dies es va celebrar a Espanya el Dia del Venedor de 
Premsa, un dels sectors més afectats per la crisi del paper en 
els últims vuit anys. De fet, un dels principals damnificats de la 
caiguda de les edicions impreses dels diaris han estat els punts 
de venda, que s’han reduït en un 10% -uns 2.600 quioscos-, 
entre l’any 2010 i el 2015. Tanmateix, els venedors de premsa 
veuen la llum al final del túnel i aposten per la diversificació i per 
la digitalització dels seus quioscos amb el que esperen oblidar 
definitivament la crisi.

La celebració del Dia del Venedor de Premsa  es remunta a 
1934, quan els antics pregoners de premsa van aconseguir que 
se’ls reconeguessin els seus drets, entre ells a disposar d’un 
lloc estable i a cobert de les inclemències del temps. No obstant 
això, moltes coses han canviat en els últims 82 anys i la princi-
pal és la crisi de la premsa que ha posat en quarantena negocis 
com la distribució o impressió de premsa.

Les dades de l’últim informe de l’Associació Nacional de Distribuï-
dors de Publicacions (ANDP) reflecteixen que entre 2010 i 2015 
(en plena crisi) s’han perdut 2.642 punts de venda a Espanya, el 
10% dels 26.089 punts que existien al desembre de 2010. En el 
detall veiem que entre 2012 i 2015 s’han tancat 629 quioscs de 
premsa, 900 de papereries, 900 de locals de proximitat, i 200 
d’altres. Per contra, en aquest mateix període han crescut en 600 
punts les superfícies comercials i en uns cent les gasolineres.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Si a més analitzem el pes de cada un dels punts de venda veiem 
que la pèrdua de punts de venda afecta durament la facturació 
del sector. Els quioscos van facturar el 2015 gairebé el 40% de 
tots els punts de venda de premsa, mentre que les papereries 
van representar el 25%. El tercer pilar dels ingressos es troba 
en els locals de proximitat representen el 20% de la facturació.

Mi Quiosco On Line, la solució a la crisi?
Davant d’aquesta crisi els quiosquers busquen reinventar-se. 
Entre les moltes celebracions que s’estan realitzant a l’Estat 
espanyol, l’Associació de Venedors de la Comunitat de Madrid 
(AVECOMA) ha presentat –juntament amb l’Ajuntament de 
Móstoles i la Federació de comerciants- el portal Mi Quiosco 
On Line, que inclou una pàgina web de cada punt de venda de 
premsa. Això els permetrà donar amb fiabilitat i eficàcia un nou 
servei: el lliurament d’articles comprats per Internet.
  

Aquesta estratègia uneix dos dels pilars de la supervivència 
dels punts de venda: la diversificació i la digitalització. Respecte 
de la primera, en diferents ajuntaments s’ha anat diversificant 
paulatinament la regulació en la matèria que obre el ventall de 
possibilitats dels punts de venda. L’objectiu és poder vendre 
gairebé el que sigui i convertir els quioscos en punts de lliu-
rament de productes comprats mitjançant aquest portal. A mi-
quioscoonline.es trobem diversitat de productes que van des de 
paraigües, tuppers de plàstic o tauletes i l’usuari podrà decidir 
en quin quiosc els retira després de fer la compra a Internet.

 Hi ha llum al final del túnel? Només el temps ho dirà.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

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

El carismàtic CEO d’Axel Springer, Mathias Döpfner, ha res-
saltat en una conferència celebrada a Berlín la necessitat 
d’aconseguir que Facebook no es converteixi en un editor de 
mitjans. El recent elegit president de la Federació Alemanya 
d’Editors de Diaris (BDZV) ha destacat que aquestes platafor-
mes han de seguir actuant com a agents de distribució.

En aquest sentit, Döpfner ha afirmat que  “si les plataformes 
monopolistes assumeixen responsabilitats editorials portarà 

nefastes conseqüències tant per a les empreses com per a la 
societat”. Així mateix, el directiu d’origen germànic ha volgut 
evidenciar que Facebook no pot actuar com un editor de con-
tinguts a causa dels nombrosos casos de censura que ha tingut 
a la web. I és que, malgrat que Zuckerberg ha insistit en reite-
rades ocasions en què Facebook no és un editor, són molts els 
casos en què la companyia tecnològica posseeix gran control 
sobre molts dels mitjans al voltant del món. 

No obstant això el CEO d’Axel Springer no ha volgut deixar es-
capar l’ocasió per fer una defensa dels distribuïdors de premsa 
i, en certa manera, de Facebook. Döpfner ha assegurat que tal 
com passa en l’actualitat, el contingut de tals publicacions que 
incitin a l’odi no ha de culpar al canal de distribució, sinó al mitjà 
creador.

Instant Articles
Només ha passat un any des que Facebook inaugurés la seva 
eina de notícies instantànies denominada Instant Articles i ja 
són molts els mitjans que fan ús d’aquesta modalitat que per-
met carregar els seus articles de manera immediata a la plata-
forma de Zuckerberg.  Tanmateix, no tots els mitjans globals es 
troben convençuts dels beneficis que Instant Articles pot tenir 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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per a ells. Des del principi, alguns editors ja han advertit del risc 
que porta per als seus ingressos publicar directament la notícia 
a Facebook. 

Un dels més fidels defensors d’allunyar la distribució de les pla-
taformes socials ha estat Bloomberg. La companyia ja ha vist 
com els seus continguts no han estat compatibles en la seva 
totalitat amb AMP, l’eina de Google equitativa a Instant Articles i 
que li ha proporcionat un considerable descens del trànsit. Des 
de la direcció de Bloomberg han plantejat de manera reiterativa 
l’opció de crear una plantilla instantània inserida en el seu propi 
web i així no cedir terreny a les plataformes socials. 

Aquest pensament ve avalat per mitjans tan prestigiosos com 
Wall Street Journal, ESPN, CBS o Financial Times. En el cas 
d’ESPN, el grup ha realitzat fins al moment algunes proves in-
significants en la nova eina, ja que s’han mostrat visiblement 
satisfets amb l’audiència que té el mitjài en les seves pròpies 
plataformes.

Primers objectius de Cairo a RCS: 
llançament d’un nou setmanal i 
rendibilitat dels diaris

Des que es va fer amb el control del 59,83% de RCS Media-
group, l’agost passat, Urbano Cairo ha assegurat en més d’una 
ocasió que, abans de posar en marxa qualsevol estratègia o 
projecte, necessitava tenir una idea molt clara sobre l’estat 
del seu nou negoci. L’empresari ha invertit aquests dos últims 
mesos en analitzar i supervisar al detall tots els comptes, in-
closos els d’Unidad Editorial, el que va portar a una paralitza-
ció temporal dels pagaments a proveïdors i col·laboradors d’El 
Mundo. 

Ara, el nou president de RCS 
ha volgut emmarcar la seva 
primera estratègia en l’impuls 
comercial i promocional. Cairo 
va deixar caure la seva inten-
ció d’editar una nova publica-
ció a Itàlia. Aquest setmanari, 

la data d’estrena del qual pot produir-se a partir del pròxim 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

mes de gener, sortirà als quioscos amb un tiratge propera als 
100.000 exemplars. 

La idea de projectar una nova publicació s’orienta dins de 
l’aposta del magnat italià per un màrqueting sense restriccions, 
en la qual, segons reconeixia fa unes setmanes, s’estava plan-
tejant dur a terme una baixada el preu de les diferents capça-
leres del grup. De fet, també s’ha arribat a pronunciar sobre 
el model de premsa digital, per el qual aposta per un mur de 
pagament, ja que “hi ha desig de pagar per contingut de prime-
ra qualitat”.

Cairo considera que el paper de referència que mantenen els 
diaris els permetrà retornar a la palestra. Així doncs, el seu pla 
de reactivació de RCS passa no només per una reducció de 
costos sinó per l’externalització d’alguns serveis, segons quins 
casos. I és que durant la revisió detallada de les partides de 
despeses del grup va poder advertir que la companyia editorial 
pagava una quantitat molt superior a la de la seva empresa de 
comunicació pel mateix servei. (de Dircomfidencial)

Prisa demanda El Confidencial i li reclama 
8,2 milions per competència deslleial

El Grup Prisa ha demandat a l’empresa editora d’El Confiden-
cial. Segons va informar el diari aquest dimecres al seu web, 
Prisa al·lega que el digital hauria comès actes de competèn-
cia deslleial en publicar informacions relatives als Papers de 
Panamà en què va relacionar al president executiu de Prisa, 
Juan Luis Cebrián, amb la petroliera Star Petroleum, propietat 
de Massoud Zandi i amb seu fiscal a Luxemburg. 

Sempre d’acord amb la informació publicada per El Confiden-
cial, la demanda ha estat interposada davant els jutjats mercan-
tils per lletrats del despatx Cremades & Calvo Sotelo i reclama 
danys patrimonials i morals “per un import proper als 8,2 milions 
d’euros” . Aquesta quantitat augmentaria en cas que el diari 
demandat publiqués altres informacions que Prisa considerés 
lesives. Des de Prisa se sosté que Cebrián va informar de la 
seva relació amb Star Petroleum, cosa que també va fer amb 
l’Agència Tributària, i que per tant no existien conflictes d’interès, 
en ser un negoci privat. En aquest sentit, no es qualifiquen com 
a falsos els contractes o documents publicats.  (d’AEC)

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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Aguilar tanca Ahora un any després 
del seu llançament

Els socis de Papel Futuro 2014, SL, companyia que ha editat el 
periòdic setmanal Ahora, ha decidit la dissolució de la societat 
i per tant el tancament de la capçalera que tenia una edició 
setmanal en paper i una actualització més periòdica a inter-
net. El projecte, muntat per l’ex columnista d’El País Miguel 
Ángel Aguilar, ha hagut de tancar només un any després del 
seu llançament perquè “les pèrdues registrades han reduït el 
patrimoni net a menys de la meitat del seu capital, la qual cosa 
deixava la Societat sotmesa en causa de dissolució”.

El 18 setembre 2015 veia la llum la primera edició del setmanari 
Ahora, amb el qual Miguel Ángel Aguilar apostava pel periodis-
me més clàssic, reposat, d’anàlisi i... en paper. Setmanes des-

prés el columnista de El País era acomiadat del diari de Prisa 
per “incompatibilitat” com a director d’un diari i col·laborador 
d’un altre. Però ara començava per la porta gran, amb un consell 
editorial replet de personalitats de l’àmbit de la cultura, econo-
mia i política com Pedro Almodóvar, Javier Solana o Mercedes 
Cabrera. Però el  projecte del fundador d’analitzar i interpretar 
la informació des d’un punt de vista diferent, el del periodisme 
en profunditat” ha durat només un any. Aquest divendres, 14 
d’octubre, Ahora treu al carrer el seu darrer número. (d’AEC)

Primer número en paper de Mujeres a 
Seguir

Publicaciones Profesionales, editora d’Anuncios i Márqueting 
News, va llançar el mes passat Mujeres a Seguir (MAS), el pri-
mer magazín digital d’actualitat en espanyol dirigit a la dona 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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professional. Parla d’aquestes dones que estan marcant ten-
dència i dels temes que els interessen. Ara, coincidint amb el 
lliurament dels Premis MAS, que tindrà lloc el proper 14 de 
novembre, es publicarà el primer número de Mujeres a Seguir 
en paper. Serà un número molt especial que comptarà amb la 
col·laboració de firmes de prestigi i inclourà reportatges i entre-
vistes amb protagonistes de l’actualitat, el món dels negocis, la 
política, la cultura, etcètera.

MAS tindrà una tirada inicial pròxima als 10.000 exemplars, que 
es distribuiran entre els subscriptors d’Anuncios i, en el seu pri-
mer número, a una selecció de dones a seguir. La seva versió 
digital està a la venda en el Quiosco d’Anuncios. (d’AEC)

El Grup Barnils i l’Independent de 
Gràcia compartiran seu

L’Associació Cultural L’Independent de Gràcia, editora del se-
tmanari, i el Grup de Periodistes Ramon Barnils, acaben de 
segellar un conveni de col·laboració a través del qual a partir 
d’aquest octubre el grup de periodistes ubicarà la seva nova seu 
al número 30 del carrer de la Perla, seu també del mitjà local. El 

Grup de Periodistes tenia fins ara la seu a l’Hotel d’Entitats del 
carrer de la Providència. 

L’Independent de Gràcia i el Grup 
de Periodistes Ramon Barnils, 
que comparteixen una trajectòria 
d’anys similar -el setmanari va néi-
xer l’agost de 2000 i el grup el juliol 
de 2001-, han decidit sumar esfor-
ços materials i dinamitzaran ple-
gats a partir d’ara l’espai de redacció que en els últims mesos 
ocupava en solitari l’Independent. 

Un dels principals puntals de la nova col·laboració, en qualse-
vol cas, serà la dinamització de l’espai de botiga i venda al pú-
blic. L’Independent de Gràcia, des de la seva constitució en as-
sociació cultural, havia plantejat als socis i lectors la necessitat 
d’incrementar el paper de venda de productes com samarretes, 
llibres i DVD’s, i ara amb l’arribada del Grup Barnils l’espai més 
proper al carrer també guanyarà en oferta amb col·leccions prò-
pies del grup com els Anuaris dels Silencis Mediàtics i els llibres 
de la col·lecció Periodistes. (de L’Independent de Gràcia)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els usuaris més joves impulsen 
la lectura d’informació a internet, 
segons les dades de l’INE
Per Digimedios i Reason Why

Els estrats de població més joves (entre 16 i 24 i entre 25 i 34 anys) 
són els que han impulsat el consum d’informació a través de la 
xarxa, segons es desprèn de les dades contingudes en l’Enquesta 
sobre Equipament i Ús de Tecnologies de informació i Comunica-
ció a les llars, de l’Institut Nacional d’Estadística d’Espanya, les 
dades del corresponents a 2016 es van fer públics dilluns.

En el període que va de 2008-2016 (i que coincideix amb la crisi 
econòmica) la lectura de notícies, diaris o revistes d’actualitat 
en línia (en els últims 30 dies) va augmentar en més de 30 
punts percentuals (pp) en passar el 47, 5 al 77,7 de la població.

Durant aquest període, dos segments de població destaquen, en 
créixer el seu consum informatiu per sobre de la mitjana: els que 
tenen entre 16 i 24 anys, que van augmentar en més de 42 punts 
percentuals (del 38,8 al 80,9%) i els que tenen entre 25 i 34 anys, 
que van créixer en gairebé 32 punts percentuals (de 50,5-82,2%).

El grup que va de 35 a 44 anys també va créixer per sobre de 
la mitjana (+31 pp, de 47,0-78,0%), però, la seva contribució 
queda matisada pel fet que en aquest període el percentatge de 
usuaris d’internet d’aquesta edat també va créixer en molt ma-
jor mesura que ho van fer els grups d’usuaris més joves (26,1 
pp. enfront de 6,1 i 13,3 pp, respectivament).

Les dades publicades per l’INE semblen llançar certs dub-
tes sobre la desafecció dels joves en relació a la informació 
d’actualitat i el lloc comú que “no llegeixen”. Els lectors d’El 
Butlletí poden accedir a més dades d’aquesta enquesta de l’INE 
CLICANT AQUÍ

COMUNICACIÓ DIGITAL

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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Els joves prefereixen llegir les notícies abans que veure-
les?

 
Als Estats Units, un estudi publicat recentment des del Centre 
d’Investigació Pew revela que els més joves prefereixen llegir 
les notícies abans que veure-les. De fet, és la vella generació 

la que prefereix veure les notícies en lloc de llegir. D’aquesta 
manera, l’informe contradiu la creença generalitzada que, per 
arribar a la generació més jove, els mitjans han de llançar ví-
deos de format curt a Facebook i snapchat.

Segons les dades de Pew, els joves nord-americans de 18-29 
anys prefereixen, en un major percentatge, llegir les notícies, 
enfront del 38% que prefereix veure-les. Això sí, no hi ha una 
gran bretxa entre els que prefereixen llegir davant dels que pre-
fereixen veure, i els lectors de notícies no representen una ma-
joria sòlida. No obstant això, al comparar-los amb altres grups 
d’edat si veiem que els joves estan especialment interessats en 
la lectura d’informació. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden 
conèixer més detalls de l’estudi de Pew CLICANT AQUÍ 

Més del 40 % dels internautes 
compren via mòbil

IAB Spain, l’associació de la publicitat, el màrqueting i la co-
municació digital a Espanya, va presentar dilluns el VIII Estudi 
Anual de Mobile Marketing patrocinat per Adgage i Kwanko i 
realitzat en col·laboració amb Elogia. La penetració de mòbil 
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entre els 16-65 anys arriba a un 94%, d’aquests la gran majoria 
fa servir ja smartphone, el que representa una població de 21,5 
milions d’individus. 

En penetració de smartphones destaca el lideratge de Sam-
sung (33%) enfront de Iphone (11%), seguits d’Huawei (10%) 
i BQ (8%). Pel que fa a sistemes operatius, Android suposa el 
83% del mercat enfront del 11% de iOS i 4% de Windows. No 
obstant això, en tablet, destaquen Samsung (36%) de penetra-
ció, seguit d’Apple (20%) i pel que fa a sistema operatiu Android 
és el líder amb un 73% seguit d’iOS (18%).

Els joves (16-30 anys) es connecten una hora més de mitja-
na que la resta dels internautes (3: 5 hrs). El que més valora 
el 41% és la facilitat i comoditat en la compra m-commerce. 

Finalment, les categories més comprades via mòbil són moda 
(47%), oci (37%), viatges (35%) i electrònica (34%). Els lectors 
d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi Mobile Marketing 
CLICANT AQUÍ

Neix TOT Rubí i Bellaterra Diari

El grup Totmedia contínua la seva expansió al Vallès Occiden-
tal després de la posada en marxa fa un mes del digital Món 
Terrassa. El mitjà digital TOT Rubí neix amb l’objectiu de con-
vertir-se en una eina útil i referent que serveixi com element co-
hesionador entre els ciutadans, comerços, empreses, entitats, 
institucions i col·lectius de la ciutat. Un mitjà local amb “vocació 
de servei al territori, proper, fresc, popular, transversal i integra-
dor” senyalen des de TOT Rubí.

Alhora el grup Totmedia també va donar el tret de sortida fa 
unes setmanes al digital Bellaterra Diari, un mitjà “integrador, 
lliure i participatiu” assenyalen des del diari. Amb aquests dos 
mitjans el grup Totmedia demostra el seu compromís amb el pe-
riodisme de proximitat avalat per una trajectòria de més de 30 
anys amb el mitjà històric TOT Sant Cugat. (de Redacció AMIC)
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Fem “Directa” al País Valencià
El nucli de la Directa al País Valencià ha decidit fer una passa 
endavant i cobrir el buit informatiu que considera existeix al te-
rritori. Així doncs, ha iniciat una campanya d’expansió i arrela-
ment a les comarques valencianes d’aquest projecte periodístic 
cooperatiu i transformador.

“És hora de teixir un periodisme des de 
la base i per a totes, un periodisme ètic, 
d’investigació, de qualitat i en valencià. 
És hora de crear i disposar d’un perio-
disme per a la transformació social, que 
no es deixe influenciar ni vendre’s a cap 

institució, partit o empresa”, assenyala el periodista i documentalista 
David Segarra en la campanya de captació de subscriptors i socis. 

L’equip de La Directa es basa en dues premisses: “Fa huit anys 
que el diari L’Avanç va desaparèixer i, amb ell, es va esvair qual-
sevol àpex de periodisme d’investigació, de qualitat, independent 
i en valencià” i parafrasejant Fuster, “tota informació que no fem 
nosaltres serà feta contra nosaltres”. “Per tot açò, fem “Directa” 
al País Valencià”. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Es posa en marxa el digital Alicante 
Plaza

Ahir, dijous, es va posar en marxa el nou diari digital Alicante 
Plaza, que amplia l’oferta informativa del grup Ediciones Plaza, 
formada pels digitals Valencia Plaza i Plaza Deportiva i la revis-
ta en paper Plaza. El nou mitjà està dirigit per Miquel González, 
fins a l’agost director de la delegació d’El Mundo a Alacant, que 
compta amb un equip de cinc periodistes a la redacció, a banda 
de col·laboradors. El gerent és Miguel Llobell.

La presentació en societat del nou digital es va fer a l’Auditori de 
la Diputació d’Alacant i el va cloure el president de la Generalitat, 
Ximo Puig. A l’acte van assistir-hi unes 400 persones del món de 
la política, l’empresa i la societat civil. (de Comunicació 21)

Fetasantfeliu vol fer un pas endavant

Fetasantfeliu és un diari digital de Sant Feliu de Llobregat que 
publica de manera diària notícies referents a la ciutat, així com 
entrevistes, reportatges i vídeos. En els prop de 6 anys de vida 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

del projecte, s’ha convertit en el diari digital de referència de 
la ciutat. La marca de la casa de Fetasantfeliu és el fet de ser 
locals, d’una banda, i de l’altra, de ser cooperatius.

Ara Fetasantfeliu vol fer un pas endavant i renovar la web. Prin-
cipalment, per convertir-la en web responsive i permetre que 
es pugui consultar de manera òptima des de mòbils i tauletes. 
I alhora per presentar un disseny més modern i atractiu visual-
ment que faci que la pàgina sigui més pràctica i funcional. Per 
aconseguir que aquest projecte sigui una realitat, Fetasantfeliu 
engega una campanya de micromecenatge; fins aquest diu-
menge, dia 16 d’octubre, tothom hi pot col·laborar a través de la 
plataforma TotSuma i aportar el seu granet de sorra. L’objectiu 
és aconseguir 2.000 euros. 

Fetasantfeliu és una cooperativa sense ànim de lucre forma-
da per 160 socis i sòcies, representats per un consell rector. 
L’equip de redacció compta amb una periodista a mitja jornada 
i un equip de persones, que col·laboren de manera voluntària i 
que permeten que Fetasantfeliu sigui un mitjà actiu amb molta 
presència a la ciutat. (d’AEC)
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El 70% de les pàgines de comerç 
electrònic són rendibles, segons un 
estudi
Per Revista Byte

Les estratègies de fidelització de clients són decisives per aug-
mentar la rendibilitat dels llocs web, segons l’estudi “Les formes 
per rendibilitzar els espais de comerç electrònic” que ha rea-
litzat Webloyalty, companyia especialitzada en estratègies de 
màrqueting en línia i solucions per a e-commerce, juntament 
amb TNS.

L’informe identifica les estratègies de creixement per les quals 
aposten els espais de comerç electrònic per assolir els seus 

objectius de rendibilitat i desenvolupar la seva activitat. Segons 
aquest estudi, el 70% dels e-commerce van ser rendibles en 
el 2015, un 1% més que l’any anterior. No obstant això, si els 
dividim per grandària, només el 45% dels e-commerce de mida 
petita van ser rendibles, davant del 89% dels líders del sector o 
al 87% dels mitjans.

Per al 75% dels llocs la rendibilitat ha crescut en l’últim any, la 
fidelització dels seus clients és un factor fonamental, només per 
darrere de l’augment de la facturació (84%). De fet, per al 51% 
dels comerços electrònics la “infidelitat” dels seus clients és la 
segona causa per la qual la seva rendibilitat ha disminuït.

Les xarxes socials continuen sent un dels canals principals per 
arribar als clients potencials i augmentar la rendibilitat. La seva 
importància és tal, que per primera vegada encapçalen la llista 
de prioritats dels e-commerce per assolir els seus objectius de 
creixement (81%), avançant a la diversificació de l’oferta (74%) 
que ocupava la primera preocupació dels venedors. 

L’estudi revela que el 53% dels e-commerce han monetitzat la 
seva audiència per millorar la seva rendibilitat. Les tècniques de 
monetització que els e-commerce líders del mercat consideren 
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més idònies i que són actualment les més utilitzades per aug-
mentar la rendibilitat són: venda de serveis publicitaris (67%), 
venda de serveis complementaris (67%), publicitat en el paquet 
en el qual s’envia la mercaderia (44%), venda de bases de da-
des (33%) i pertinença a un marketplace (15%).

Finalment, l’estudi destaca que els venedors solen invertir les 
rendes addicionals generades per la valorització de l’audiència 
en desenvolupar les funcionalitats de la seva interfície o en no-
ves campanyes de màrqueting i en els mitjans. Els lectors d’El 
Butlletí de l’AMIC poden accedir a aquest estudi (en anglès), 
només cal CLICAR AQUÍ

Mal moment per a les promocions, 
excepte les de fidelització

Un informe elaborat per Viva Màrqueting, la divisió de màrque-
ting promocional del grup Sheridan, i que ha comptat amb la 
participació de professionals de diversos sectors del màrque-
ting i la publicitat (distribuïdors, fabricants i agències), assenya-
la les noves claus sobre la vigència, eficàcia i expectatives de 
les promocions.

Han mort les promocions? Les conclusions d’aquesta anàlisi reve-
len importants dades que convé tenir en compte a l’hora de prendre 
decisions en inversió i estratègia promocional. Alguns d’ells són:

1. La crisi dels últims anys ha eclipsat el paper de les marques 
i, en conseqüència, també el de les seves promocions.

2 . En els últims anys, el consumidor s’ha bolcat en l’estalvi, en 
el descompte, de manera que només el 7,4% ha fet cas a les 
marques, enfront d’un 59,2% que ha preferit seguir les ofertes 
de la botiga.

3 . La pressió de la distribució sobre el marge, la retallada del 
pressupost o les noves necessitats de l’era digital han restat 
protagonisme promocional a les marques.
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4. Malgrat tot, les promocions segueixen sent eficaços per més 
del 75% dels enquestats, en primer lloc per descarregar el ca-
nal, en segon terme per guanyar quota de mercat i finalment 
per carregar el canal. Per a alguns són especialment eficaços a 
l’hora d’activar la demanda estacional.

5. Per a la gran majoria dels enquestats, l’activitat promocional de 
les marques es mantindrà o s’incrementarà a curt i mig termini.

6. Mirant el futur, els objectius promocionals de les marques per 
als propers tres anys són: donar suport al “sell-out” per desca-
rregar el canal (52,3%), incrementar el consum (23,8%) i millo-
rar la quota de mercat (19%).

7. Tornen les promocions de valor afegit (23,8%) i de fidelització 
(47,6%), cas de la premsa, que construeixin imatge de marca. 
Mentrestant, les promocions de descompte aniran perdent pro-
tagonisme (28,5%).

8. Les promocions de valor afegit (incentius experiencials, re-
gals) van alineades amb els gustos i exigències del nou con-
sumidor, que busca viure l’experiència de marca més enllà del 
producte. (de Marketing News)

Bustiada: un 4,8% més d’inversió i un 
3,8% de volum de peces distribuïdes

Segons l’últim Estudi Anual Europeu de Bustiatge de l’associació, 
basat en l’anàlisi comparativa del cens de peces distribuïdes i 
el volum d’inversió durant el darrer quinquenni 2010-2014 (re-
alitzat en 20 països i 180 milions de llars europees) la despesa 
mitjana en bustiada física (correu no direcccionat) per part de 
les empreses anunciants va augmentar un 4.8% fins a arribar a 
3,8 bilions d’euros.

Els responsables de l’estudi, l’Associació Europea de Bustiatge 
(ELMA) asseguren que tot i l’increment de la publicitat digital, 
que ha propiciat un lleuger recés en el volum peces distribuïdes 
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en els últims anys, el 2014 la xifra va arribar als 110.000 milions 
d’ unitats, un 3,8% més que fa cinc anys.

Pel que fa al volum d’unitats distribuïdes, Espanya se situa en 
la novena posició del rànquing europeu, amb 3.750 milions de 
fullets repartits. Cada llar espanyola rep una mitjana de sis pe-
ces setmanals a la seva bústia. Els països que mantenen el seu 
lideratge són: Alemanya (28.900 milions), França (21.024.000), 
els Països Baixos (10.900 milions) i Itàlia (8.300 milions). Al 
mercat espanyol es destina el 1,5% del total de la inversió pu-
blicitària al bustiada, una xifra una mica inferior a la mitjana 
europea, que se situa en el 2,1%.  

Barcelona acollirà al setembre de 2017 la tercera edició del 
Congrés Internacional de Bustiatge, impulsat per l’Associació 
Europea de Bustiatge. La trobada es consolida com l’única 
plataforma internacional de tendències, lideratge i networking, 
i un fòrum inspirador i de gran abast per a aquesta indústria. 
La combinació de la creativitat amb tecnologies com la geo-
localització, el Big Data o la realitat augmentada per millorar 
l’experiència de compra de l’usuari seran els temes centrals de 
la trobada barcelonina. (d’El Publicista)

L’ésser humà és capaç de memoritzar 
més de 10.000 marques

  
L’ésser humà és capaç de retenir en la seva memòria més de 
10.000 marques. En productes amb preu elevat s’ha d’estimular 
l’hemisferi dret del cervell del consumidor a través de la publici-
tat mentre que, per preus reduïts, interessa l’hemisferi esquerre 
o analític. Així ho explica l’experta en neuromàrqueting i publi-
citat Isabel González en el seu nou llibre “El que ningú t’havia 
explicat sobre el neuromarketing i les marques”, que presentarà 
avui, divendres.

“El neuromarketing no manipula al consumidor sinó que estu-
dia les emocions per dirigir la comunicació publicitària de forma 
més efectiva cap al client”, explica González. En el seu llibre, 
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l’autora pretén explicar els detalls psicològics que influeixen en 
el procés de compra i ajudar les empreses a implantar el neu-
romarketing com una estratègia útil per posicionar la seva mar-
ca. “Començar a veure el consumidor com un element pensant 
amb emocions i sentiment és el primer pas per captar la seva 
atenció i convertir una marca qualsevol en una veritable marca 
emocional que enamori als seus clients i els fidelitzi”, assegu-
ra l’experta. González rebutja el concepte de client = número i 
adverteix que “el client no compra productes, sinó emocions”. 
(d’El Publicista)

La banca espanyola estrena 
campanya pel seu nou sistema de 
pagaments mòbils
Bizum és el nou sistema de pagaments mòbils entre particu-
lars impulsat per vint-i-set entitats bancàries que formen part de 
la Societat de Procediments de Pagament. En total, han estat 
quatre les agències que han treballat en el llançament aquesta 
iniciativa: Interbrand, com a creadora del nom i del logotip; El 
Laboratorio, al capdavant de la publicitat; Ketchum, a la part de 
relacions públiques, i Arena Media, en la planificació de mitjans.

Bizum, segons s’ha informat en una nota de premsa, permet 
realitzar pagaments entre particulars de manera senzilla i segu-
ra, sense conèixer el número de compte del destinatari. Només 
amb saber el número de telèfon, o seleccionant-lo en l’agenda 
del telèfon, els diners es transfereix en menys de cinc segons, 
sigui quin sigui el banc o la marca del mòbil. 

La campanya publicitària per donar a conèixer aquesta inicia-
tiva, creada per El Laboratorio, es titula Pay you Pay me, i ja 
s’ha estrenat a televisió i en plataformes digitals. El seu con-
cepte estratègic gira al voltant de la facilitat i immediatesa de 
pagament que proporciona aquesta eina. Arena Media s’ha en-
carregat del disseny d’un ecosistema de mitjans audiovisuals 
on conviuen la televisió convencional i els entorns digitals, així 
com de la gestió d’un ampli mix de cadenes (estatals, temàti-
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ques, autonòmiques, etc.) amb una pressió molt qualificada, 
buscant la màxima cobertura entre el total de la població. Fins 
el 30 d’octubre s’emeten en totes aquestes cadenes les dife-
rents creativitats de spots (10 “i 20”), mentre que l’activitat di-
gital tindrà continuïtat fins a final d’any. (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

El Triplex de l’ONCE, nou llançament 
de TBWA 

TBWA\Espanya ha estat designada per donar a conèixer el nou 
joc diari “Triplex de l’ONCE”. La campanya gira al voltant de la 
idea de “Tres xifres que donen molt de joc”. Per tal d’augmentar 
la participació dels joves en la seva categoria de Loteries Acti-
ves, l’ONCE acaba de llançar un producte innovador, de mecà-
nica molt senzilla, que ofereix moltes possibilitats de guanyar a 
0,50 euros.

Atès el nom del producte i el posicionament-objectiu, TBWA 
\ Espanya ha plantejat una campanya en la qual les combi-
nacions de tres elements i la seva associació amb un nom o 
paraula s’han convertit en protagonistes. La campanya de co-

municació, que busca un llenguatge actual i notori es compon 
d’accions especials a TV, falques i mencions de ràdio, cartelle-
ria i vinils per a punts de venda així com display a Internet. (de 
Programa Publicidad)
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Perquè els mitjans han entrat ja en la 
guerra de la realitat virtual?
Per The Drum i Puro Marketing

 
La realitat virtual s’ha convertit en un element emergent en el 
món de les tecnologies que es fan servir per connectar amb els 
consumidors. Després d’anys de ser una d’aquestes coses que 
tothom esperava que arribessin al mercat en algun moment del 
futur, ara s’ha convertit en el que sembla que tothom espera 
que triomfi de forma massiva ja mateix. La realitat virtual s’ha 
convertit en una mena d’element clau, de qüestió que tothom 
que “sap el que està passant ara mateix” ha d’estar fent.

I, per tant, el pes de la mateixa ha arribat també al món de 
l’estratègia de marques i de la publicitat. Primer, van irrompre 
en aquest terreny les marques de tecnologia amb els seus 
llançaments i les seves previsions. Després, es va començar a 
pensar en el potencial d’aquesta eina i començar les primeres 
propostes en què les marques empraven aquesta tecnologia 
per crear les primeres experiències de connexió amb els con-
sumidors.

Ara, les marques ja han inclòs la realitat virtual a la llista de 
coses per les quals no els quedarà més remei que passar o per 
les que almenys haurien de mostrar un cert interès i els mitjans 
han començat també a treballar en aquest entorn i aquesta 
àrea. Els mitjans de comunicació estan començant a invertir en 
realitat virtual i a interessar-se per ella per aconseguir crear les 
eines necessàries per capturar la inversió publicitària que les 
marques faran en realitat virtual.

Un dels primers mitjans que ha començat ja a treballar en 
aquest terreny és el britànic The Guardian, que pot servir com 
a exemple del que es podrà esperar del futur i del que totes 
les grans capçaleres possiblement acabaran fent. The Guar-
dian ha creat el seu propi equip de realitat virtual, que treballarà 
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per analitzar com poden usar aquesta tecnologia per dins el 
periodisme d’investigació i que, per descomptat, també servirà 
com a palanca per connectar amb les marques que hi estiguin 
interessades en això. No hi ha més que veure la composició de 
l’equip responsable per a veure-ho. Hi ha una editora executiva 
a càrrec, però també un director d’estratègia comercial.

Les previsions que tenen són les que poden oferir la possibilitat 
de crear experiències publicitàries poderoses als anunciants. 
Per descomptat, la realitat virtual també canviarà com es na-
rren les notícies i modificarà l’storytelling de la informació, però 
per a les marques el més important és com modificarà la seva 
presència.

The Guardian és un dels grans noms que estan intentant po-
sicionar-se al món de la realitat virtual, però no és l’únic mitjà 
que ho està fent. El canal de notícies Sky, també al Regne Unit, 
acaba de llançar una app de realitat virtual, que funciona fins i 
tot fent servir les més low cost ulleres de Google, i que crea una 
visió de les notícies molt més immersiva. La mateixa cadena de 
notícies ha creat i al seu propi plató de televisió adequat per a la 
realitat virtual, per crear-hi programes que funcionin molt millor 
en aquest nou escenari.

Més gent, més atractiva
Tot aquest creixent interès està molt lligat al fet que cada vega-
da són més els consumidors que accedeixen a la realitat virtual 
o que, sobretot, tenen potencial accés. A mesura que el nombre 
de potencials consumidors creix, la realitat virtual es va conver-
tint en més i més atractiva per a les marques.

“Ja que més gent té accés a la realitat virtual, esdevé més im-
portant per als amos dels mitjans i per als anunciants invertir 
en la seva pròpia presència a la plataforma i donar vida a la 
marca”, recorda Adam Foley, el director de estratègia de realitat 
virtual en The Guardian. És a dir, ara que tothom sembla po-
tencialment interessat en això, els mitjans no tenen més remei 
que jugar les seves cartes per ser els que vagin de la mà de les 
marques en la conquesta del mateix.

Tenint en compte que cada vegada es presenten més disposi-
tius (Google acaba de presentar-ne un) i que cada vegada són 
més barats (el de Google està en 79 dòlars), les coses no tenen 
més que previsions positives. La realitat virtual estarà a l’abast 
d’encara més persones i el potencial de la mateixa anirà encara 
més en augment.
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Els lectors d’El Butlletí poden participar en l’experiència acce-
dint al vídeo de l’experiència virtual de Tge Guardian. CLICAR 
AQUÍ

Neix Smartek, el primer servei 
d’atribució holística del mercat 
espanyol
Advise, consultora de màrqueting i publicitat, Conento, experta 
en solucions analítiques avançades, i AdClear, empresa ale-
manya especialitzada en el desenvolupament de solucions tec-
nològiques de màrqueting i publicitat, han arribat a un acord 
estratègic per a llançar Smartek, primer servei d’atribució holís-
tica del mercat espanyol desenvolupat a la mida de cada client. 
Mitjançant aquesta aliança, les tres companyies sumen el seu 
talent i especialitat per donar resposta a una de les majors de-
mandes del mercat publicitari: mesurar l’eficàcia de cada un 
dels canals de comunicació, tant en línia com fora, implicats en 
els plans de mitjans de les marques.

Smartek és un model d’atribució integrat, modalitat inexistent 
fins ara a Espanya, que neix per optimitzar la inversió publici-

tària dels anunciants. Gràcies a la utilització de dades reals i 
pròpies del client, i no de simulacions (una altra de les grans 
novetats d’aquest model), cada anunciant podrà conèixer, de 
forma transparent i personalitzada, quin canal o acció del seu 
pla de mitjans tindrà més pes a l’hora d’aconseguir una conver-
sió. (de Marketing News)

Google Analytics simplificarà la seva 
plataforma en el navegador per etapes

Google Analytics s’està actualitzant per veure’s més ordena-
dament. La plataforma està simplificant el seu ús mitjançant 
una sèrie de millores que arribaran a poc a poc en els pròxims 
mesos. “Durant els últims deu anys, Google Analytics ha afe-
git moltes característiques noves i informes. Durant els últims 
mesos, hem estat treballant per construir un Analytics més sim-
ple conservant les funcions claus que la gent fa servir amb fre-
qüència”, s’indica en el blog de la signatura.

D’acord amb la signatura, el primer pas és simplificar la nave-
gació sota Material Design. També s’agruparan els elements 
personalitzables des d’una sola opció disponible a la barra de 
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navegació a l’esquerra de la pantalla. El nou inici de sessió 
mostra la vista anterior al tancament de sessió i ara serà pos-
sible modificar l’interval de dates; per defecte es mostraran 7 
dies per a tots els usuaris. En el pla de Google s’eliminen dues 
pàgines: Esdeveniments Intel·ligents i Analítiques en Pàgines. 
(de Clases de Periodismo)

Facebook presenta Carmel, un 
navegador en realitat virtual

Durant la Oculus Connect 3, Facebook ha anunciant els se-
güents passos que donarà en relació a les seves ulleres de 
realitat virtual, les Oculus Rift. Entre aquests passos es troba el 
llançament d’un set d’eines que permetin als desenvolupadors 

crear experiències a internet compatibles amb la realitat virtual 
i amb un nou navegador, anomenat Carmel.

Això permetrà als usuaris experimentar continguts en VR sen-
se necessitat de descarregar-se un videojoc o una app. De la 
mateixa manera que hi ha continguts a YouTube compatibles 
amb realitat virtual, hi haurà continguts a Carmel que també ho 
siguin.

Per exemple, un web de cotxes al qual podem entrar dins el 
vehicle que previsiblement volem comprar i personalitzar-lo al 
nostre gust. (de Reasonwhy)

Cyborg, per transformar una pàgina 
web en PDF, Word i altres formats

Document Cyborg facilita a qualsevol usuari la transformació 
de qualsevol pàgina web a arxius PDF, Word, TXT, EPUB, ODT 
o RTF, de manera totalment gratuïta. Per utilitzar l’eina només 
cal ingressar una adreça URL a la pàgina principal i indicar el 
format en què es necessita el resultat. Després d’activar el pro-
grama web, el lloc permet descarregar l’arxiu directe a la PC. 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El web també té eines per a descarregar imatges de pàgines 
web i vídeos de forma senzilla. Els desenvolupadors d’aquesta 
eina conformen un col·lectiu de programadors que creuen en el 
concepte DOTADIW: “fer una cosa i fer-la bé”. Es pot descarre-
gar CLICANT AQUÍ (de Softandapps)
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Els mitjans comencen a fitxar 
periodistes comercials especialitzats 
en branded content
Per Dircomfidencial

Malgrat els seus continus intents de renovació, la publicitat con-
vencional comença a trobar-se amb problemes de difícil solu-
ció. Un d’ells és la pèrdua d’impacte i incidència en els consu-
midors, que cada vegada presten menys atenció als anuncis.

Fins i tot, en l’àmbit digital molts es neguen no ja a interactuar 
amb la publicitat sinó a mostrar-la mitjançant l’ ús de adblockers.

Aquest escenari, plantejat des de fa un temps, obre als anun-
ciants i a les agències el desafiament d’aconseguir, en primer 
lloc, que l’usuari repari en la marca. Si ho fa, el pas següent 
és aconseguir que li resulti interessant. El branded content 
s’erigeix en aquests casos com a alternativa.

Fa uns mesos el grup mediàtic ESI, propietari de les publica-
cions The Independent i The Evening Standard, va començar a 
contractar periodistes anomenats “comercials” per a la creació 
i redacció d’aquest tipus de continguts. Els seus editors busca-
ven professionals amb perfils propers a l’activitat de la moda, 
la bellesa, la tecnologia, el cinema, la televisió i l’alimentació.

Tot i que aquesta estratègia va plantejar la qüestió de si els 
periodistes havien de ser o no capaços de compaginar la seva 
feina amb la neutralitat de la seva opinió, el director comer-
cial del grup, Jon O’Donnel, va desestimar qualsevol debat a 
l’assegurar que no hi hauria cap conflicte d’interessos. “Tothom 
entén on es dibuixen les línies”, comenta. “No hi ha relació entre 
la part editorial i la comercial”.

ESI està desenvolupant actualment al voltant de 40 campanyes 
per a diferents marques. Aquesta xifra representa el doble de 
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les que estaven en funcionament al març. En aquest sentit, la 
companyia assegura que els ingressos de contingut de marca 
han crescut entre un 20 i un 30 per cent aquest any, tot i que no 
dóna a conèixer xifres específiques.

De moment, el grup compta amb un equip de 28 persones de-
dicades al branded content, entre experts de vídeo, gestors so-
cials, directors de projectes i creadors de contingut. Afirmen a 
més que, gràcies a estratègies com la inclusió en la part inferior 
del text d’enllaços amb les botigues més properes, han acon-
seguit generar 35.000 pàgines vistes en un web corporatiu en 
tan sols cinc dies, quan les campanyes comercials triguen tres 
mesos a aconseguir aquest resultat.

El Col·legi de Periodistes organitza 
el VI Congrés de Periodistes de 
Catalunya
El Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya treballa en la preparació del 
VI Congrés de Periodistes de Ca-
talunya que se celebrarà d’aquí un 

mes, el pròxim 11 de novembre, al Palau Macaya, de Barcelo-
na. Durant aquesta jornada es presentarà el nou codi deonto-
lògic i se celebraran diverses taules rodones i ponències so-
bre com garantir un periodisme de qualitat i alhora adaptat als 
nous hàbits de consum de la informació per part dels ciutadans. 
Dan Gillmor, expert en els nous mitjans digitals, Louis-Marie-
Horeau, redactor en cap del diari satíric francès Le Canard En-
chaîné, i Luis Collado, Global Product Partnerships Manager de 
Google per a Europa, seran alguns dels ponents destacats de 
la jornada.

El congrés comptarà també amb la participació de tots els direc-
tors de diaris a Catalunya, els fundadors de nous mitjans que 
s’han creat al nostre país els darrers anys, o figures destacades 
del periodisme com Andreu Buenafuente i Mònica Terribas, en-
tre d’altres.

L’ofici del periodisme passa per una profunda transformació, el 
congrés debatrà el paper dels mitjans de comunicació i dels 
periodistes en aquest nou escenari i el seu rol en la defensa del 
dret fonamental a la informació dels ciutadans en una societat 
democràtica. (d’AEC)
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L’SPC demana independència als 
mitjans autonòmics

L’SPC, Sindicat de Periodistes de Catalunya, ha presentant da-
vant el Parlament de Catalunya un document que enumera una 
llarga llista de reformes que s’han produït des de l’any 1999 
i que han desembocat, al seu criteri, en una situació que en 
l’actualitat està marcada per un important control governamen-
tal i tutela partidista dels mitjans de comunicació autònoms.

Des d’aquesta associació de periodistes proposen ser capaços 
d’afrontar nous reptes relacionats amb els canvis tecnològics 
o nous hàbits. Per aconseguir això, des de l’SPC, asseguren 
que es necessita el “més ampli debat professional, social i amb 
participació dels treballadors”. Per això insten a canviar les lleis 
que han provocat el que el sindicat considera una limitació del 
debat sobre el futur, que entenen únicament en mans del Go-
vern. (d’AEC)

La trobada Netcom 2016 reuneix més 
de 200 comunicadors

 

Més de 200 professionals del món de la comunicació es van 
reunir el dijous, 6 d’octubre, a l’ Antiga Fàbrica Estrella Damm, 
de Barcelona, per participar a la trobada de networking Netcom 
2016, organitzada per Dircom Catalunya i focalitzada en el sec-
tor de la comunicació corporativa. L’acte va tenir com a convi-
dat especial el periodista Joaquim Maria Puyal, que enguany 
celebra els 40 anys de la seva primera transmissió esportiva 
en català.

Durant el seu discurs Puyal va subratllar: “Si jo fos el responsa-
ble d’una gran organització, invertiria en auditories comunicati-
ves”. Puyal també va destacar que els protocols són adequats 
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per a sistematitzar les actuacions, però va puntualitzar que “han 
de permetre un marge per a la rebel·lió responsable, quan la 
intel·ligència ho aconselli”. Puyal va concloure que “res ens ha 
d’allunyar de la veritat, mai”.

M. Luisa Martínez Gistau, que va ser nomenada presidenta 
el passat mes de març, va desglossar les accions realitzades 
aquests sis mesos amb l’objectiu de continuar oferint accions 
que responguin als eixos estratègics de l’associació: coneixe-
ment, reconeixement, networking i RSC/gestió responsable. 
Martínez Gistau, va reblar les seves paraules tot afirmant que 
“creiem fermament en la nostra professió de director de comu-
nicació”. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

La UVic i el CPC organitzen la 
primera Media Networking event de la 
Catalunya Central
Periodistes amb idees que necessiten finançament, empresaris 
del sector que busquen nous perfils laborals, professionals que 
en volen conèixer d’altres per fer xarxa i créixer... Per satisfer 
les necessitats d’aquests públics de l’àmbit multimèdia i de la 

comunicació, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya (CPC) i la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC) han sumat esforços per organitzar la primera edició 
del Media Networking event.  
  

La jornada se farà el 21 d’octubre a la Sala Segimon Serrallon-
ga de la UVic-UCC, de 9.30 del matí a 1 del migdia. A través 
d’una dinàmica interactiva els assistents podran presentar-se, 
fer contactes i descobrir noves vies de col·laboració. Obrirà la 
jornada el degà de la Facultat, doctor Xavier Ferràs. A conti-
nuació, exposaran la seva experiència personal els fundadors 
i responsables de l’empresa de comunicació E2S, Núria Sala i 
Dani Sala, i després començarà la dinàmica.  Aquest esdeve-
niment és fruit de la voluntat del Col·legi i de la Universitat de 
promoure iniciatives conjuntes que beneficiïn tant els col·legiats 
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com els estudiants de comunicació. S’emmarca en el conve-
ni de col·laboració subscrit per les dues parts el desembre de 
2015. (d’AEC)

Propers cursos al Col·legi de Periodistes

Webinar: Aprèn a fer la teva newsletter.- Dilluns, 17 d’octubre, 
de 15:30 a 16:30, 1 hora - En aquest webinar, fet per Sílvia 
LLombart, aprendrem a crear una campanya d’e-mail màrque-
ting a través d’una potent eina anomenada Mailchimp que ofe-
reix resultats totalment professionals i de manera gratuïta.
 
De periodista a consultor de comunicació.- Dilluns, 17 i 24 
d’octubre,  de 18:15 a 20:45, 5 hores, a Barcelona - L’orientació 
d’aquest taller, impartit pel professor Josep Salvat, és comple-
tament pràctica i els objectius són capacitar els participants per 
iniciar un canvi en la seva trajectòria i portar-la del periodisme 
de mitjans a la consultoria en comunicació. Es treballen as-
pectes com la preparació de propostes, la seva presentació i 
defensa davant del client, com interpretar els mitjans des de 
l’altre costat i, en definitiva, com obrir-se pas en un nou camí 
professional.

Aprèn a redactar textos persuasius.- Dimecres, 19 i 26 
d’octubre, de 10:00 a 14:00, 8 hores, a Barcelona  - A través 
d’aquest curs, a càrrec de Montse Sanahuja, els participants 
coneixeran quins mecanismes d’escriptura fan que la comuni-
cació sigui més convincent i aprendran a redactar textos per-
suasius adaptats a les seves necessitats professionals.
 
Twitter per a periodistes.- Divendres, 21 d’octubre, de 09:30 a 
14:30, 5 hores, a Barcelona - Com treure profit d’aquesta xarxa 
social de microblogs des d’un punt de vista periodístic? Els par-
ticipants al curs, a càrrec de Víctor Puig, aprendran les pautes 
de comunicació concretes per a aquesta xarxa social, trucs per 
seguir i ser seguit i coneixeran exemples d’usos per part de 
mitjans i professionals.
 
Gestió empresarial per a emprenedors.- Dimarts, 25 
d’octubre, de 09:30 a 14:30, 5 hores, a Barcelona - Amb aquest 
curs dirigit per Xavier Macho, proporcionarem una visió global 
i experiències en les millors solucions per a la gestió empresa-
rial, finançament de projectes, planificació, definició estratègica 
dels objectius, negociació bancària, gestió de recursos humans, 
circuits interns de comunicació, gestió de la petita empresa.
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Introducció al SEO per a comunicadors.- Dijous, 27 
d’octubre, de 10:00 a 14:00,  8 hores, a Barcelona - En aquest 
curs, a càrrec de Pilar Yépez, aprofundireu en els conceptes 
d’arquitectura i disseny de la informació per a la seva optimitza-
ció SEO i web des d’una perspectiva pràctica.

Creació de vídeos professionals amb iPhone o iPad.- Dis-
sabte, 29 d’octubre i 5 de novembre, de 10:00 a 13:00, 6 hores, 
a Lleida - Els participants en aquest curs, dirigit pel professor 
Jordi Flamarich, aconseguiran que els seus enregistraments 
amb el mòbil o la tauleta deixin de semblar amateurs i apren-
dran a elaborar peces amb qualitat professional, aptes tant per 
difondre a través de mitjans com per satisfer les necessitats 
audiovisuals de la seva organització o client. 
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Ja tenim la Guia de Privacitat i 
Seguretat a Internet
Per Ipmark Tecnologia

La Guia de Privacitat i Seguretat a Internet ha estat presenta-
da aquesta setmana per l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades (AEPD) i l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), 
entitat dependent del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
amb l’objectiu d’aportar consells i recomanacions pràctiques 
per al ciutadà.

Aquesta iniciativa és el resultat d’una aposta conjunta de tots 
dos organismes per conscienciar els usuaris de la importància 

de protegir la seva informació personal i mostrar-los com fer-ho 
de forma gràfica i senzilla .

El projecte compta amb la col·laboració de l’Agència Espanyola 
de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; Policia; Guàrdia 
Civil; i Telefónica.

Durant la presentació de la guia, la directora de l’AEPD, Mar 
España, va destacar la importància d’oferir eines pràctiques per 
fomentar i impulsar la cultura de protecció de dades entre els 
ciutadans, mentre que el director general de l’INCIBE, Miguel 
Rego, va insistir en la necessitat d’adoptar una actitud proactiva 
quant a l’hàbit d’actualitzar i ampliar els coneixements sobre 
seguretat, com a mesura preventiva per a usar les noves tecno-
logies amb confiança.

L’objectiu de la Guia de Privacitat i Seguretat a Internet és oferir 
informació pràctica sobre com reduir aquests riscos als quals 
podem quedar exposats a l’utilitzar determinats serveis. Amb 
un total de 18 fitxes pràctiques, en elles s’aborden temes com 
la importància de protegir els dispositius portàtils, generar i 
gestionar contrasenyes, en què consisteix la verificació en dos 
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passos, com realitzar còpies de seguretat o protegir el correu 
electrònic, configurar el navegador perquè no emmagatzemi 
tots els passos que es donen mentre es navega per internet , 
gestionar la informació que s’emmagatzema en el núvol, confi-
gurar el perfil a les xarxes socials o on recórrer per educar els 
menors en un ús segur d’internet, sense oblidar temes com el 
phishing o la protecció de xarxes WIFI .

Els diferents temes pràctics plantejats en cadascuna de les fi-
txes es complementen a més amb enllaços a continguts que es 
troben desenvolupats en els webs de l’Oficina de Seguretat de 
l’Internauta de INCIBE i l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades.

La publicació s’acompanya de sis vídeos tutorials explicatius en 
els quals es mostra com accedir a les configuracions de privaci-
tat i seguretat d’alguns dels serveis més populars d’internet. Els 
lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden disposar d’aquesta guia de 
privacitat i seguretat a internet CLICANT AQUÍ  
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Prestant “atenció” a la “visibilitat”
Per Jérôme Massebeuf / Marketing News

La “viewability” segueix sent un tema polèmic en la indústria pu-
blicitària digital. Mentre que el benefici d’un objectiu de “viewa-
bility” per a un anunciant és que assegura que el seu anunci ha 
estat visible (i no necessàriament “vist”), aquesta no determina 
si l’usuari li ha prestat atenció.

Un recent estudi de “eye-tracking” realitzat per l’empresa 
d’investigació Lumen revela que només el 44% dels anuncis 
que impacten cada dia al consumidor són percebuts. I tan sols 
el 9% de les impressions visibles aconsegueixen retenir la seva 
atenció durant més d’un segon. L’augment de la instal·lació i 
ús de adblockers per part dels usuaris, que deixen de confiar 
cada vegada més en la publicitat quan no és rellevant ni per-
sonalitzada, ens demostra que més enllà del desafiament de la 
“viewability”, és important recordar que la “visibilitat” d’un anun-
ci no és el mateix que la “atenció” prestada.

 
Per entendre aquesta diferència, vegem quines són les dife-
rents fases d’exposició a un anunci publicitari, independen-
tment del mitjà:

- Delivery (El “Lliurament”): L’anunci ha estat realment servit (di-
gital), broadcasted/emès (TV-ràdio), imprès (premsa), emplaçat 
(exterior) etc.? Ha tingut l’oportunitat de ser vist?
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- Viewability (La “Visibilitat”): Quin percentatge de l’anunci està 
físicament disponible per a ser vist.

- Exposure (L’”Exposició”): Els dos primers criteris poden ser 
aconseguits, però, i si hi hagués hagut una altra “finestra” ober-
ta per sobre de la pàgina web on s’ha lliurat l’anunci? Llavors 
l’usuari no haurà estat exposat.
- Attention (L’”Atenció”): L’anunci capta l’interès o l’enfocament 
visual de la meva audiència? Els anuncis que ens interessen, 
que ens acosten i ens involucren emocionalment tenen alguna 
cosa en comú: una gran creativitat i hem de tenir la humilitat 
d’acceptar que cap anunci comença captant la nostra atenció 
per defecte, però si l’anunci no és intrusiu i si desperta el nostre 
interès, pot aconseguir el nostre “engagement”.

El lliurament, la visibilitat i l’exposició s’utilitzen per determi-
nar com es cobra la publicitat, i són els aspectes mesurables 
entre el mitjà (suport), l’agència i l’anunciant. No obstant això, 
l’”exposició” és la mètrica més rigorosa de les tres.

L’atenció (en tots els seus nivells: passiva o activa) és diferent, 
menys tangible. És una mètrica en gran mesura qualitativa. Òb-
viament captar l’atenció del consumidor és important i una cosa 

que tots els anunciants volen, però l’atenció no és el mateix que 
la visibilitat o l’exposició. L’atenció és el resultat de la visibilitat, 
de l’exposició i de la creativitat.

Potser és hora que la indústria canviï el seu focus sobre la “visi-
bilitat” (mètriques de CPM o VCPM) cap a un enfocament més 
orientat al “engagement” (mètriques de CPE o de “time based” 
ja usades pel Financial Times o The Guardian a EUA o UK per 
a campanyes de branding) ja que, en última instància, si un 
usuari interactua activament o dedica temps a l’anunci, haurà 
estat visible de totes maneres prèviament.
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Martínez Gistau: “La reputació és el 
centre estratègic d’una empresa”
Per Alèxia L. Ferret

Maria Lluïsa Martínez Gistau, és la presidenta de Dircom Ca-
talunya i la directora Corporativa de Comunicació, Relacions 
Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank. Dijous passat, més 
de 200 professionals van realitzar a Barcelona la VI trobada 
Netcom del sector de la comunicació corporativa catalana. En 
aquesta entrevista, Martínez Gistau assenyala que “la reputa-
ció és el centre estratègic d’una empresa”. A més assegura que 
el gran repte de l’associació és “traslladar la revolució digital a 
la nostra feina”.

Quin és l’objectiu de Dircom?
El nostre objectiu és potenciar a Catalunya la comunicació en 
trets generals, el que anomenem direcció corporativa. Tot el 
que es fa des d’una organització o una empresa s’ha de traslla-
dar als nostres stakeholders.
 
Quants socis tenen? 
Actualment som 150 socis catalans que tenim aquest objec-
tiu. El dia 6 ens vam reunir per celebrar la sisena trobada del 
Netcom, que va tenir com a convidat especial el periodista Joa-
quim Maria Puyal. La nostra funció té molt a veure amb la re-
lació amb els mitjans, la relació de marca, les xarxes socials…

Quins reptes tenen en aquesta nova etapa?
El nostre gran repte és traslladar la revolució digital a la nostra 
feina. Les empreses ho han d’adaptar als seus departaments. 
Ens envolta i ens proporciona altres suports i altres maneres 
per traslladar a la nostra gestió.
 
Què és el més important per a una empresa?
La reputació. Per a nosaltres és el centre estratègic de les compan-
yies. Per desgràcia, la crisi ha erosionat aquest valor que ha de ser un 
valor intrínsec. Hem de fer una feina de recuperació de la confiança.
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Les empreses entenen la necessitat de tenir un departa-
ment de comunicació?
Depèn de la dimensió de les companyies. La posició s’ha anat 
desenvolupant i modernitzant de manera dinàmica i imparable. 
Qualsevol decisió en una empresa ha de comptar amb el punt 
de vista de la reputació. Pots fer una gran operació financera, 
però si no la saps comunicar bé no funciona.

Quin pensa que és l’error més comú de les grans empreses 
des del punt de vista comunicatiu?
Jo no em puc queixar perquè, a Caixabank, el departament de 
comunicació forma part de la cadena de valor per la presa de de-
cisió. Però, encara hi ha grans companyies que no ho tenen sufi-
cient madur i no li donen importància, ho tenen en l’últim esglaó de 
prioritats. Hem de vetllar per la reputació perquè és el més sagrat.
 
Quina ha de ser la relació de les empreses amb les xarxes 
socials?
Ha de ser molt professional i natural. No és una cosa estranya, 
sinó que forma part del nostre model de treball i de la revolució 
digital que s’ha de saber gestionar de la manera més honesta 
com qualsevol altre canal de comunicació. Hem de ser rigoro-
sos i creïbles.

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Així han adoptat la convergència els 
periodistes europeus 
Per Ramón Salaverría, director del Center for Internet Studies 
and Digital Life / Web Salaverria.es

 
En els últims anys, la majoria dels mitjans ha implantat en les 
seves redaccions mètodes i tecnologies de producció integrada 
de continguts. És l’anomenada convergència periodística.

Fins ara, les investigacions sobre aquest fenomen havien es-
tat sobretot estudis teòrics o bé anàlisi de casos puntuals. No 
obstant això, no existien investigacions comparades de gran 
abast, que analitzaran el (dispar) grau d’adopció de la conver-

gència entre els periodistes de diferents països. La revista cien-
tífica internacional Journalism Studies, una de les més presti-
gioses sobre comunicació, acaba de publicar el primer estudi 
d’aquestes característiques, titulat Convergence Culture in Eu-
ropean Newsrooms. Comparing editorial strategies for cross-
media news production in six countries  (requereix subscripció).

El treball analitza les diferents aproximacions a la convergència 
dels periodistes a Alemanya, Àustria, Holanda, Suïssa, Portu-
gal i Espanya . L’estudi es basa en entrevistes a 228 periodistes 
amb responsabilitat editorial (és a dir, directors, redactors en 
cap, caps de secció i similars), i abasta tant mitjans estatals 
com locals i regionals. Per a la investigació a Espanya es van 
realitzar entrevistes a 42 periodistes.

Entre els resultats més cridaners, destaca que són els països 
mediterranis -molt especialment Espanya- els que han abraçat 
amb més intensitat la cultura del periodisme convergent. Els pe-
riodistes d’aquests països europeus es mostren més oberts a 
experimentar amb narratives multimèdia, a coordinar cobertures 
entre plataformes i, en general, a incorporar fórmules noves de 
treball. Davant d’ells, els periodistes de mitjans de països cen-
treeuropeus són molt més conservadors i refractaris al canvi.
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Aquesta és la sinopsi (abstract) de l’estudi:
Durant dues dècades, la cultura de convergència ha estat un 
motivador important per al canvi en el periodisme a tot el món. 
Periodisme d’investigació ha seguit aquests desenvolupa-
ments, la investigació de les dimensions del canvi que definei-
xen la convergència com un canvi cultural a la sala de redacció. 
La investigació en el context europeu majoritàriament ha estat 
format pels estudis de casos nacionals de mitjans de comunica-
ció, mentre emblemàtics comparativa, i molt quantitativa sols, 
els estudis són escassos. En resposta a aquestes deficiències, 
es presenta un estudi comparatiu entre els periodistes de diaris 
en els llocs de direcció en les estratègies de convergència en 
les redaccions d’Alemanya, els Països Baixos, Suïssa, Àustria, 
Espanya i Portugal. 

Els resultats mostren que encara hi ha una impressió dominant 
de la cultura present a les sales de premsa de tot Europa. No 
obstant això, un canvi cap al periodisme de convergència és 
evident en la implementació estratègica de les rutines i pràcti-
ques editorials, així com en el foment dels periodistes a unir-se 
a l’evolució de convergència. D’altra banda, les sales de re-
dacció dels països mediterranis estan més avançades que els 
del nord i Centre d’Europa quan es tracta d’abraçar la cultura 

de convergència a causa d’una forta aposta audiovisual que 
s’allunya de la tradició de la premsa impresa i una major moti-
vació entre els periodistes. El nostre estudi revela que després 
de dues dècades de periodisme de convergència europea, el 
canvi cultural es mou lentament però constantment cap a una 
producció de notícies que fa ús de les possibilitats que sorgei-
xen de la convergència.

Més informació AQUÍ
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Un equip d’investigadors de 
Digitalunav analitza la confiança en un 
entorn informatiu fragmentat
Per Unav Investigadores
 

Els mitjans informatius es guanyen la con-
fiança dels usuaris demostrant la seva ca-
pacitat i experiència per cobrir les notícies 
amb integritat, i el fonamental, segons els 
consumidors, és la precisió i la imparciali-
tat. Aquesta és la síntesi de l’informe “La 
confiança en un entorn informatiu fragmen-

tat”, elaborat per Kantar Media amb base a un estudi qualitatiu 
amb vuit grups de discussió a Espanya, Alemanya, Regne Unit 
i Estats Units, realitzat per investigadors del Center for Internet 
Studies and Digital Life de la Universitat de Navarra i que forma 
part del projecte Digital News Report del Reuters Institute for 
the Study of Journalism de la Universitat d’Oxford. Els parti-
cipants en aquesta investigació també van suggerir que cada 
persona, si vol estar ben informada, té la responsabilitat de 
comparar diferents fonts informatives, i que això és especial-

ment important per seguir temes a la cobertura poden afectar 
interessos particulars.

Segons la investigació duta a terme per Samuel Negredo, Al-
fonso Vara i Avelino Amoedo, els titulars sensacionalistes, les 
imatges emotives, i cert to en el llenguatge, inclòs l’ús de massa 
adjectius, generen desconfiança entre els usuaris de notícies, 
igual que els errors i les imprecisions. Així mateix, els partici-
pants en els grups de discussió, organitzats en el mes de febrer, 
i en els quals es va analitzar, entre altres casos i exemples, la 
cobertura de la crisi de refugiats a la Mediterrània, han assen-
yalat que els títols-esquer que busquen audiència fàcil són un 
símptoma que el mitjà de comunicació no té integritat i que les 
seves motivacions són qüestionables. L’omissió o l’encobriment 
d’alguns temes generen, igualment, desconfiança. D’altra ban-
da, els participants també van reconèixer que confiaven menys 
en els mitjans amb la línia editorial no estaven d’acord.

Qualitats de vells i nous mitjans
Segons els participants en els grups de discussió dels quatre 
països, els informatius de televisió són entretinguts i ofereixen 
un producte tancat i visual que està disponible amb facilitat, 
mentre que els diaris impresos contenen l’essència de la infor-
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mació i per a alguns la seva lectura segueix sent un ritu, però 
el seu contingut no està actualitzat. Els llocs web de notícies 
ofereixen informació al minut i en directe, són pràctics d’usar 
i compten amb les credencials de marques informatives esta-
blertes, però contenen “clickbait”, esquers perquè els usuaris 
accedeixin a continguts que juguen amb la seva curiositat. Per 
la seva banda, les xarxes socials són instantànies, no requerei-
xen esforç, són interactives i mòbils, però es descriuen com “un 
camp minat” de possibles informacions falses.

En els grups de discussió de Madrid es va demanar caracterit-
zar un dels diaris de referència d’Espanya, un mitjà nadiu digital 
de llarga trajectòria i un dels més recents. Mentre que el mitjà 
imprès es va descriure pels participants de més edat com a se-
riós i valuós, els més joves ho van associar al poder econòmic, 
a l’”establishment”. Precisament, els mitjans nadius digitals es 
van identificar com a oposats a aquest poder, encara que amb 
la debilitat de comptar amb menys recursos per cobrir la infor-
mació, segons les percepcions dels participants, que també van 
apuntar que aquestes marques no eren tan recognoscibles, i 
que accedien a seus continguts en major proporció a través de 
xarxes socials, no directament.

 
La confiança és creença i experiència
En general, la confiança és una combinació de creença i ex-
periència, i es manifesta en l’acció de persones concretes, si 
són fiables i coherents, mentre que el clima social o els ca-
sos negatius que afecten determinades institucions fan que la 
confiança decreixi. Dos participants en el grup de discussió de 
Madrid, a la franja d’edat entre 20 i 34 anys, van definir la con-
fiança, respectivament, com “una cosa que et dóna sensació 
de seguretat, cosa que no et qüestiones”, i “alguna cosa que et 
creus totalment, que no et preguntes si és veritable o fals, que 
no et genera dubtes; creus el que et diuen, confies en que no et 
enganyen”. Per la seva banda, una persona del grup de 35-54 
anys va dir que la confiança “és una cosa que s’ha perdut. Fa 
deu o quinze anys hi havia molta més confiança que ara. Està 
sota mínims”.
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El Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universitat 
d’Oxford, del qual la Universitat de Navarra és soci acadèmic en 
el projecte Digital News Report mitjançant el Center of Internet 
Studies and Digital Life, ha difós els resultats d’aquest estudi 
qualitatiu sobre la confiança en les notícies i els atributs que els 
usuaris associen als mitjans de comunicació. Investigadors de 
la Universitat de Navarra, que publiquen des del 2014 l’informe 
anual DigitalNewsReport.es, específic per a Espanya, sobre el 
consum de notícies digitals, van col·laborar en la preparació i el 
seguiment dels dos grups de discussió a Madrid. A cada un dels 
“focus groups” hi van participar quatre homes i quatre dones, 
consumidors intensius d’informació digital.

La confiança, patrimoni de les marques periodístiques tra-
dicionals
Potser l’efecte més notable de la popularització d’internet entre 
els usuaris espanyols és l’àmplia diversitat i pluralitat de fonts 
informatives que ofereix als ciutadans. D’acord amb les dades 
del Digital News Report 2016, el 64% dels internautes espan-
yols utilitza més de sis mitjans de comunicació a la setmana 
per estar informat. Els mitjans tradicionals segueixen sent relle-
vants en la dieta informativa dels usuaris (el 90% dels internau-

tes segueix utilitzant-los per informar-se) però afronten la crei-
xent competència dels nadius digitals i l’emergència dels nous 
mitjans socials com Twitter o Facebook, especialment entre els 
més joves: les xarxes socials són la principal font d’informació 
(69%) dels menors de 45 anys.

El principal actiu que posseeixen els mitjans de comunicació 
és la confiança percebuda pels seus lectors. Les dades de 
l’enquesta reflecteixen que gairebé la meitat dels usuaris en-
questats (47%) confia en la informació publicada pels mitjans 
espanyols enfront d’un 27% que no se’n fia en absolut. Tan-
mateix, el grau de confiança/desconfiança no és homogeni i hi 
ha diferències significatives entre les diferents generacions. La 
desconfiança és patrimoni dels més joves: només un 35% entre 
els que tenen 18 i 24 anys d’edat confia en la informació que 
rep. A l’extrem oposat, més de la meitat dels més grans de 45 
anys confia les notícies en general.

Així mateix, les dades mostren que aquells que s’informen per 
mitjans digitals desconfien més de les notícies que reben que 
els que s’informen pels mitjans tradicionals. El cas més extrem 
de desconfiança es dóna entre els que fan servir els mitjans 
socials per informar-se: només un 38% es fia de les notícies en 
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general, davant el 56% dels que utilitzen la TV o el 53% dels 
que s’informen a mitjans tradicionals.

El “clickbait” sensacionalista, en forma d’adjectius, errors, im-
precisions, genera desconfiança
En aquest dinàmic escenari, cal preguntar-se si el valor de 
les marques periodístiques tradicionals ha anat diluint-se i ha 
anat perdent protagonisme o si per contra, segueixen sent re-
ferents per al públic. Els resultats de l’estudi qualitatiu realitzat 
per Kantar mostren que les marques periodístiques tradicionals 
segueixen gaudint de bona salut per a una bona part del públic 
i continuen sent un referent a l’hora de decidir el mitjà pel qual 
informar-se. En concret, de l’estudi s’extreuen sis idees:

1. En un mercat multiplataforma la majoria dels participants segueixen 
utilitzant les marques periodístiques tradicionals per estar informats, 
abans d’acudir tant als nous mitjans digitals o als mitjans socials.

2. Ho fan perquè valoren la seva contrastada capacitat, experièn-
cia i recursos per cobrir les notícies d’una manera professional, 
independentment del canal a través del qual distribueixin les infor-
macions. No obstant això, esperen que les marques periodístiques 
tradicionals s’adaptin a les noves formes de distribuir continguts.

3. El públic s’informa a través de les marques periodístiques tradi-
cionals especialment quan es tracta d’assumptes seriosos i com-
plexos, que requereixen una major dedicació per part del lector.

4. Per contra, el valor de les marques passa més desapercebut 
entre aquells que utilitzen els agregadors de notícies per estar 
informats d’assumptes molt específics i d’àmbit no general.

5. En el cas dels que utilitzen els mitjans socials per informar-se, 
el valor de la marca està relacionat amb el tipus d’assumpte sobre 
el qual versa la informació: si la notícia tracta sobre una qüestió 
seriosa i important, la marca segueix tenint molt pes entre el públic 
perquè aporta credibilitat. Si per contra es tracta de qüestions més 
lleugeres o lleugeres, el valor de la marca és notablement inferior.

6. No obstant això, els lectors més joves tendeixen a no do-
nar-li pes a la marca periodística tradicional quan s’informen 
a través de mitjans socials. Li donen més importància al tipus 
d’informació, a la persona que ha compartit la notícia i al propi 
mitjà social -Twitter o Facebook- que el distribueix, de manera 
que la pròpia plataforma pot arribar a gaudir de més credibilitat 
que les marques periodístiques tradicionals entre els públics 
més joves.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

“La ruïna de les redaccions”
Per Vicente Lozano / El Mundo

  

Scott Reinardy és professor de periodisme a la Universitat de 
Kansas. Acaba de publicar un llibre titulat, més o menys, La 
generació perduda del periodisme. La ruïna de les redaccions 
als Estats Units. Ja es poden figurar per on va. Reinardy ha 
entrevistat en els dos últims anys a centenars de periodistes de 
desenes de diaris del seu país i el llibre és el resum d’aquestes 
converses. Reinardy sosté que a hores d’ara no només hi ha 
una generació perduda en el periodisme del seu país, sinó tres. 
O, almenys, una perduda i dues descol·locades. La primera és 
la generació dels que han perdut el seu lloc de treball en els 

últims anys i, per edat o per cansament, ja no es tornaran a 
incorporar a la professió. O s’han jubilat o es dediquen a una 
altra cosa. Després hi ha els que continuen a les redaccions 
però als quals les noves tecnologies els enxampen sense ga-
nes per modificar els seus hàbits de treball; no entenen el de 
fer-se un perfil a Twitter, no saben què és un podcast, els cos-
ta gravar en vídeo qualsevol entrevista, no tenen interès per 
conèixer els clics que genera el reportatge que han escrit, i no 
veuen la raó de pujar-ho a Instant Articles de Facebook ni tenir 
el seu propi blog... I hi ha una tercera generació descol·locada, 
que són els periodistes que manegen a la perfecció aquestes 
noves tecnologies, però que corren el risc que les exigències 
que comporten faci que el periodisme perdi la seva raó de ser; 
que els nous mitjans i la nova forma de difondre pugui canviar 
la qualitat i la profunditat dels continguts informatius, patejar el 
carrer o la conversa amb les fonts, per la immediatesa, la pro-
ducció de notícies en massa, o per aquest guanyar audiència 
com a únic motiu de generar continguts.

A Reinardy el preocupa que per aquesta etapa revolucionària 
que viu el sector, la jove generació es quedi sense la referència 
de l’anterior, que està deixant d’existir, i que podria ensenyar-li 
l’ofici tal com és. Estan canviant tant i tan ràpidament els pro-
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cessos que, potser per primera vegada, podem creure’ns que el 
d’abans ja no val per a res. I no és així. Recordava al professor 
de Kansas i les seves generacions descol·locades a propòsit 
d’algunes informacions d’aquesta setmana. Una ha estat les 
ofenses inqualificables contra Adrián, el nen torero malalt de 
càncer. Hem estat apressats els mitjans a donar difusió a uns 
tuïts de dues persones indesitjables que no representen a nin-
gú i hem convertit així uns desitjos macabres en un escàndol 
social? És a dir, hauria tingut el mateix ressò un comentari re-
pulsiu però irrellevant si els mitjans no haguéssim fet d’altaveu? 
Un altre cas és el de Piqué: Hi va haver massa rapidesa en la 
difusió per alguna web, en ple partit i sense contrastar, de la 
suposada explicació -no volia portar a la samarreta la bandera 
espanyola- de la retallada de mànegues del defensa català? 
Només plantejo les preguntes. Que cadascú aporti les seves 
respostes.

Les conclusions d’Reinardy són un tant negatives, però aju-
den a extreure algunes conclusions interessants. Una és ser 
conscients de la magnitud de la revolució que estem vivint i 
que encara estem en plena voràgine, en la qual el vell roman 
i encara no hem tret el màxim rendiment al nou. Després, que 
aquest tinglat només funcionarà com a tal si som capaços de 

seguir oferint als ciutadans una explicació coherent, honrada i 
profunda del que passa a la societat. Ja sigui a través de Twit-
ter, d’un vídeo a Facebook, amb un bloc o en un reportatge a 
quatre columnes en una pàgina impresa. L’essencial no depèn 
de generacions.
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