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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: Quins mitjans de comunicació són els més efectius per fer lobby a Brussel·les?
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La Catosfera acomiada l’edició de 2016 a Girona amb èxit de participació

COMUNICACIÓ DIGITAL
Rànquing de digitals generalistes: La Vanguardia recupera la tercera plaça després de la caiguda d’ABC
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Quins mitjans de comunicació són 
els més efectius per fer lobby a 
Brussel·les?
Per  Gonzalo Fernández / PRComunicación

Les campanyes de comunicació s’han convertit en una de les 
armes més potents per aconseguir cridar l’atenció dels decisors 
en els òrgans de decisió de la Unió Europea. A les tradicionals 
agències de notícies i mitjans de comunicació especialitzats en 
l’actualitat del Parlament i la Comissió es sumen les xarxes so-
cials. Russell Patten, CEO de Grayling Brussel·les i Chairman 
d’Afers Públics per a EMEA de l’agència de comunicació revela 
quins són els mitjans de comunicació amb més influència i com 
utilitzar-los per fer lobby a Europa.

La més gran professionalització del lobby i l’accés als mitjans 
de comunicació de masses han provocat que cada vegada més 
els encarregats de legislar i prendre decisions en el si de la 
Unió Europea es deixin influenciar irremeiablement pels mitjans 
de comunicació, que actuen en moltes ocasions com a factors 
determinants en la posada en marxa de lleis o regulació. Moltes 
consultores de lobby i assumptes públics saben que un titular 

en el mitjà de comunicació adequat en el moment just pot can-
viar la decisió dels europarlamentaris.

 
Segons Russell Patten, CEO de Grayling Brussel·les, “per fer 
lobby és clau acudir a les tres institucions europees, és a dir, el 
Parlament Europeu, la Comissió i el Consell. A més, es neces-
sita ser actiu no només a Brussel·les, també les altres capitals 
europees, Estrasburg i Luxemburg”.

Però en les estratègies de lobby i assumptes públics en la Unió 
Europea també són claus els mitjans de comunicació. Aquí els 
diferents mitjans es trien depenent de la seva difusió. Així, les 
capçaleres que més influència tenen a Brussel·les són EurAc-
tiv, ENDS, Europolitics, Euronews o euobserver.com. A nivell 
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internacional les agències de notícies Reuters, Bloomberg o 
Financial Times són els mitjans per excel·lència. Però també 
les xarxes socials s’han convertit en mitjans capaços d’exercir 
pressió sobre els òrgans de decisió, com Twitter, Facebook o 
Linkedin.

A més d’una correcta estratègia en mitjans de comunicació, 
Russell Patten apunta un seguit de consells per fer lobby a 
Brussel·les:

• Conèixer el procés, així podem intervenir en el moment precís: 
“com més aviat, millor”
• Operar en els tres òrgans de decisió a Brussel·les i a les insti-
tucions clau dels estats membres
• Assegurar-se que els missatges clau són veritables i sòlids
• El mitjà és el missatge, així que assegura’t que el teu interlo-
cutor és creïble
• Utilitza prescriptors del tercer sector i stakeholders que et do-
nin credibilitat
• Espera l’inesperat i monitora
• El lobby tracta de trobar solucions i compromisos

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.

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La Catosfera acomiada l’edició de 
2016 a Girona amb èxit de participació
Per Catosfera.cat

La segona edició de la Catosfera a la ciutat de Girona ha con-
gregat mig miler de persones durant les tres jornades que s’han 
celebrat al Centre Cultural La Mercè.

El punt de trobada de la xarxa catalana, que enguany se centra-
va en La Internet de les Persones, ha portat la veu i l’experiència 
d’una trentena de ponents de primera línia d’àmbits com el pe-

riodisme i la comunicació, l’educació o la seguretat digital, que 
han dibuixat un imatge extensa i personal de l’actualitat al món 
digital. I és que, per tal d’aportar-hi més dinamisme, les jorna-
des han canviat el format de les passades edicions -projectat 
en taules rodones- per les intervencions individuals, una modi-
ficació que ha convençut les més de 500 persones que hi han 
assistit i que seguirà marcant la Catosfera del futur.

Una altra de les estrenes que també ha arribat per quedar-s’hi 
és la jornada divulgativa Catosfera.edu, una iniciativa que es 
va fer el divendres 14, al matí, amb la participació de més de 
150 alumnes de diferents centres de secundària de Girona. La 
classe magistral va anar càrrec de dos professionals del món 
de les TIC, l’enginyer i comunicador Josep M. Ganyet i el con-
sultor Quico Domingo. Amb aquesta incorporació al programa, 
la Catosfera fa una clara aposta per l’educació en les TIC, un 
camp l’impacte del qual serà cada vegada més important en 
l’ensenyament del futur.

Les jornades també han tingut un ampli ressò als mitjans de 
comunicació, amb més d’un centenar d’impactes en diferents 
mitjans digitals, de paper, de ràdio i televisió. També s’han su-
perat les 1.300 piulades amb l’etiqueta #Catosfera, assolint ser 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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trending topic els tres dies que van durar les jornades. Pel que 
fa la reproducció de vídeo en directe a través del web, més 
de 300 persones van accedir algun o altre moment al servei 
d’streaming realitzat per TV Girona i SiesTV.

La Catosfera ja posa la mirada en l’edició del 2017 amb la de-
terminació de seguir esdevenint el principal punt de trobada 
dels internautes del país i amb nous objectius: la consolida-
ció de Girona com a seu de l’esdeveniment, el compromís per 
l’educació de les generacions més joves en les TIC i la voluntat 
d’aportar un retrat cada vegada més fidedigne del món de la 
Internet ara que aquesta “ho és tot”.

Es denuncia la publicitat amb 
professionals d’informatius de TV3

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha presentat sengles 
queixes davant el Consell de la Informació de Catalunya i el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya contra l’emissió per part 
de TV3 d’espots publicitaris protagonitzats per reconeguts pro-
fessionals de la informació de la cadena. L’organització reclama 
que Televisió de Catalunya deixi d’emetre uns anuncis que al 

seu parer “afecten la imatge i els interessos de la CCMA i posen 
en dubte la credibilitat i la imparcialitat dels seus mitjans”.

En un comunicat, l’SPC diu estar “sorprès” perquè la direcció 
hagi autoritzat que alguns periodistes d’espais informatius facin 
publicitat, cosa que al seu parer incompleix l’article 7 del Codi 
Deontològic de la professió i els punts 1.1.3.3.2 i 2.1.1.2.6 del 
Llibre d’estil de la CCMA.

També el Consell Professional de TV3 ha tornat a criticar que 
periodistes relacionats amb els informatius de la cadena prota-
gonitzin campanyes publicitàries. L’òrgan ha assegurat aquest 
fet incompleix el Llibre d’estil de la CCMA i ha demanat la reti-
rada dels anuncis que actualment s’emeten amb professionals 
de la casa. (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La BBC anuncia que acomiadarà 300 
treballadors

La cadena britànica BBC ha anunciat noves retallades que afec-
taran, almenys, a 300 dels seus empleats. La notícia l’ha fet pú-
blica el diari The Guardian en la seva pàgina web, on assegura 
que aquests números suposen la sortida del 10% dels gairebé 
2.000 empleats de la cadena. No obstant això, també ha anun-
ciat que podria contractar personal per a cobrir períodes con-
crets. Aquestes retallades suposen la més gran reorganització 
que l’emissora ha realitzat en els seus 93 anys d’història.

Els responsables de la BBC no garanteixen que aquests 300 
acomiadaments siguin els últims ja que busquen convertir-se 
en una empresa basada en un model flexible. Així ho ha as-
segurat el director de BBC Studios, Mark Linsey, que confia 
sostenir uns estudis de televisió “forts, creatius i competitius” 
amb l’objectiu de mantenir-se com un dels “principals fabricants 
de programes al món”. (de Prnoticias)

El Mundo anuncia l’enèsima fusió de 
les seves redaccions 

 

El diari El Mundo va anunciar dimecres la fusió de les seves 
redaccions digital i paper. No és la primera vegada que el diari 
d’Unidad Editorial parla de la integració dels seus equips de 
treball, de fet ho ha anunciat en nombroses ocasions en l’última 
dècada. No obstant això, aquesta sembla ser la definitiva, en-
cara que més com una manera de respondre al dur ERO que 
va afectar el diari fa quatre mesos que com un genuí interès 
del diari per apostar per la revolució digital. De fet, en els últims 
mesos el diari ha perdut a les mans de El País l’històric liderat-
ge digital.

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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La realitat indica que l’empresa s’ha vist obligada a ajustar els 
seus equips al màxim per poder fer front a la sortida de diverses 
desenes de professionals. És per tant, un canvi per ajustar-se a 
la realitat de l’ERO més que una decidida aposta revolucionària 
del diari d’Unidad Editorial. En definitiva, el principal canvi és 
que ja no existeixen dues estructures en paral·lel, del web i el 
paper. (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Rànquing de digitals generalistes: La 
Vanguardia recupera la tercera plaça 
després de la caiguda d’ABC
Per Dircomfidencial

El rànquing de digitals generalistes corresponent al mes de se-
tembre està determinat pel creixement generalitzat en el tràfic 
respecte a l’agost, tenint en compte que el vuitè mes de l’any no 
sol ser propici per als mitjans de comunicació.

Només s’adverteixen dues excepcions. Una és la d’ABC, el 
nombre d’usuaris únics va caure al setembre un 5% en com-
paració amb un mes abans, fins quedar-se en els 10,8 milions; 

segons l’últim informe de comScore; això li ha valgut per perdre 
la tercera plaça que ha ocupat els dos últims mesos. El mitjà 
afavorit ha estat La Vanguardia, que torna a pujar al pòdium, 
amb un creixement intermensual del 8%, a l’arribar als 11,1 mi-
lions d’usuaris únics.

L’altre mitjà del top ten que ha perdut trànsit al setembre és 20 
Minutos, amb un lleuger descens del 3%  després de marcar 
8,2 milions d’usuaris. A diferència d’ABC, el cas del digital dirigit 
per Arsenio Escolar és més preocupant, ja que està perdent 
usuaris de forma progressiva des de fa diversos mesos. Així, al 
gener d’aquest any va aconseguir el seu pic en els últims dotze 
mesos, amb 9,8 milions d’usuaris, de manera que en el que 
portem d’any s’ha deixat 1,6 milions d’usuaris.

En sentit contrari, destaca en el rànquing de setembre la pu-
jada del 15% en el tràfic d’El Confidencial, que arriba als 9,9 
milions de visitants i se situa a menys d’un milió de superar 
ABC. Aquest gran ascens prové majoritàriament pel bon com-
portament que va tenir el mes passat Vanitatis, que va sumar 
un milió de seguidors nous. També cal assenyalar que el digital 
de Nacho Cardero va sumar a finals de setembre un nou sub-
domini: Gentleman.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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També crida l’atenció l’estancament d’El Espanyol al setembre, 
tot i que en aquest mes va sumar un portal més al seu domini: 
Navarra.com, que va registrar a l’agost 447.000 usuaris únics. No 
obstant això, en el primer mes sota el paraigües d’El Espanyol, el 
digital regional només va rebre 158.000 usuaris. D’aquesta ma-
nera, la publicació de Pedro J. Ramírez va comptar al setembre 
amb 4,9 milions d’internautes, xifra gairebé idèntica a la d’un mes 
abans. D’aquesta quantitat d’usuaris, 780.000 van provenir de 
Crònica Global i 402.000 de Diario de Avisos.

Fora del top ten, El Diario d’Ignacio Escolar va aconseguir augmentar 
un 9% els seus usuaris i es va quedar només a uns 50.000 visitants 
de superar Huffington Post. Aquest últim portal també està travessant 
per una mala ratxa aquest any, ja que va començar 2016 amb 6,6 
milions d’usuaris únics, 2 milions més que els marcats al setembre.

També hi va haver un creixement sorprenent a La Razón 
(+33%), que aconsegueix escalar fins a la posició 15 entre els 
digitals generalistes amb més trànsit.

Rànquing dels mitjans digitals en català.- El primer lloc és per 
a Nació Digital, amb 2.429.550 navegants únics i 21.0761.115 
pàgines vistes.

Fins el desè lloc, segueixen a Nació Digital, per aquest ordre: 
Ara.cat, Vilaweb.cat, Món.cat, Elpuntavui.cat, Directe.cat, Del-
camp.cat, Elperiodico.cat, El Nacional.cat i DiarideGirona.cat. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a la totalitat de 
les publicacions del rànquing que formen part d’OJD Interacti-
va, que són 101 publicacions. CLIQUEU AQUÍ 

Vuit de cada deu catalans utilitzen 
internet cada setmana

El 78,9% dels catalans són usuaris freqüents d’internet, és a dir, 
que utilitzen la xarxa almenys una vegada per setmana, segons 
les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE). A Catalunya, el 82,8% dels ciutadans reconeixen que 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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han utilitzat internet en els últims tres mesos, la qual cosa re-
presenta una caiguda respecte a l’any passat, quan el percen-
tatge era del 83,1%. En l’última dècada, aquesta freqüència 
d’ús ha augmentat en 30 punts, ja que el 2016 només el 52,7% 
dels catalans assegurava haver utilitzat internet en els darrers 
tres mesos.

Una altra funció de la xarxa que també ha guanyat adeptes a 
Catalunya els últims anys ha estat el comerç electrònic. Se-
gons l’INE, en l’actualitat un 41,4% dels catalans assegura ha-
ver comprat per internet en els últims tres mesos, davant del 
38,8% del 2015 i molt per sobre del 13,4% de fa deu anys. En el 
conjunt de l’Estat, els usuaris freqüents d’internet se situen en 
un 76,5 per cent, i els que es connecten a la xarxa en els últims 
tres mesos representen el 80,6% de la població. Les compres 
electròniques es limiten a un 34,9%. (de diari Segre)

Sis de cada 10 usuaris comparteixen 
vídeos a la xarxa

Com a mínim 6 de cada 10 adults usuaris d’internet compar-
teixen vídeos en línia. Aquesta xifra de Global Web Index no 
només es refereix a contingut audiovisual de xarxes socials, 
sinó també a d’altres plataformes web. “L’ascens de YouTube, 
la contínua expansió de la cobertura 4 G i el creixent interès de 
les principals xarxes socials són els principals contribuents a 
aquesta tendència”, es conclou.

A més, el 30% dels usuaris revisa vídeos de marques. “Hi ha 
una clara oportunitat perquè les marques s’aprofitin d’aquesta 
audiència captiva”, s’afegeix. Pel que fa al grup d’edats, el per-
centatge més alt són entre 25 i 34 anys. Li segueix els usuaris 
de 16 a 24 anys. (de Clases de Periodismo)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El 18% d’usuaris espera que les webs 
carreguin de forma instantània

En el marc de l’EMEA Performance Summit, Google ha rea-
litzat un projecte en el qual ha comparat 316 llocs web mòbils 
de viatges, sector minorista i finances de tot Europa. Entre els 
resultats d’aquest estudi, la companyia destaca que la usabilitat 
i la velocitat són factors essencials a l’hora d’aconseguir una 
experiència positiva dels consumidors. De fet, el 30% espera 
que les pàgines es carreguin com a màxim en un segon, mentre 
que el 18% espera que ho facin de forma instantània.

I és que 9 de cada 10 usuaris abandonarien 1 lloc web mòbil si 
no troben immediatament el que estan buscant, de manera que 

si el teu lloc web no ofereix el mateix rendiment en smartphones 
que en ordinadors, és possible que es puguin perdre lectors/
clients.

D’altra banda, Google ha presentat noves eines i estudis per 
ajudar les empreses a millorar l’experiència dels usuaris de 
dispositius mòbils. Entre aquestes novetats hi ha testmysite.
withgoogle, una nova eina dissenyada perquè els editors pu-
guin avaluar el rendiment dels seus llocs web. (de Reason Why)

Catalunya Ràdio prepara una graella 
exclusivament digital

L’aposta digital de la nova etapa de Catalunya Ràdio, coman-
dada per Saül Gordillo, l’any que ve farà una passa significati-
va, quan l’emissora compti amb “dues graelles”, la convencio-
nal per a antena i una altra de digital que la complementarà. A 
principis de 2017, l’emissora presentarà una programació de 
continguts per al web i l’app que ampliarà l’oferta ja existent 
amb espais com MeteoMauri, Els spin doctors, L’ofici d’educar, 
L’ofici de viure o T’agrada el blues. Per bastir aquesta segona 
graella, la direcció de Catalunya Ràdio ha fet una crida als tre-
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balladors de l’emissora perquè facin propostes de continguts 
en l’entorn digital, per donar sortida a inquietuds i experimentar 
nous formats.

“Es tracta d’oferir una sèrie de continguts de ràdio que naixeran 
de l’entorn digital i que, de la mateixa manera que fins ara po-
dien tenir ‘finestra’ a l’antena tradicional els festius o a l’estiu, pu-
guin fer el salt amb càpsules o franges horàries compactades de 
l’FM”, explica Gordillo en un article a Comunicació 21. (d’AEC)

Apple News genera trànsit a mitjans, 
però amb ingressos limitats

Apple News ha generat un impuls significatiu del trànsit durant 
el mes passat en alguns mitjans de comunicació, però està 
fent molt poc per ajudar-los a obtenir beneficis econòmics. Els 
mitjans de comunicació estimen tenir  més audiència d’Apple 
News que de Google AMP  ( pàgines accelerades de Google). 
The Atlantic i The Guardian, per exemple, han notat que el seu 
trànsit va augmentar significativament en l’últim mes. No van 
donar xifres, però el primer mitjà fins i tot ha duplicat la seva 
mitjana mensual.

El problema és que encara no poden monetitzar aquest tràn-
sit. “Molts mitjans no s’estan beneficiant del trànsit web mòbil 
abans de l’iOS 10,” va dir Anthony DeMaio, vicepresident de 
publicitat global per a The Washington Post. Els editors poden 
vendre anuncis en Apple News  i mantenir tots els ingressos per 
publicitat, però per fer-ho, han d’utilitzar el servidor d’anuncis 
d’Apple.  Què pensen? (de Digiday)

Comença la 19a Edició de l’enquesta 
AIMC a usuaris d’Internet

AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació) ha posat a disposició de tots els internautes la seva 19a 
Enquesta a Usuaris d’Internet, Navegants a la Xarxa. Aquest 
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estudi, consolidat com el de major trajectòria i la mostra més 
àmplia del mercat sobre l’ús d’internet a l’Estat espanyol, aporta 
una visió molt precisa de com han evolucionat any rere any les 
tendències digitals més punteres, la nostra forma de connectar-
nos a la Xarxa, com han canviat els hàbits de compra i consum 
dels espanyols, quins han estat els serveis en línia que més ha 
utilitzat, així com el rumb que han seguit els internautes espan-
yols al llarg dels últims 19 anys.

En aquesta oca-
sió, l’enquesta de 
AIMC aprofundeix 
en aspectes com les 
compres en línia a 
l’estranger, el segui-
ment de YouTubers o 
la publicitat a internet 

i l’ús de bloquejadors per impedir la seva aparició mentre els 
usuaris naveguen. Fins al proper 11 de desembre, els nave-
gants de tot Espanya poden accedir a l’enquesta a través de 
la pròpia pàgina web de l’associació: www.aimc.es. Existeixen 
versions de l’enquesta en castellà, català, gallec i euskera.

Per primera vegada es pretén conèixer el nivell de dependència 
que tenen els usuaris tant d’Internet com dels diferents serveis i 
dispositius d’accés (missatgeria instantània, mòbil, tauleta, xar-
xes socials, etc.), així com la seva comparació amb el nivell 
de dependència respecte a altres mitjans de comunicació tra-
dicionals (diaris / diaris, ràdio, televisió , revistes) o el cinema. 
(d’AIMC)
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Rosental Calmon Alves: “La publicitat 
va a deixar de pagar el compte en el 
periodisme”
Per Knight Center

“La publicitat va a deixar de pagar el compte en el periodis-
me”. Així de contundent es va mostrar el director del Centre 
Knight per al Periodisme en les Amèriques de la Universitat de 
Texas durant la seva conferència La clau del bon negoci digital: 
El contingut de qualitat. Paraules que han estat seguides pels 
assistents al SIP Connect 2016 a la ciutat de Miami, on el pe-
riodista, amb una trajectòria de més de 27 anys, ha assenyalat 

que “el periodisme no morirà ja que el comptador d’històries 
és part fonamental de la condició humana”. No obstant això, 
Rosental Calmon Alves assenyala que “ens trobem en un eco-
sistema mediàtic nou en què cal buscar la innovació”.

“El nou model de negoci del periodisme es basa en retallar cos-
tos” i “òbviament és un model finit que perjudica la qualitat i la 
credibilitat del periodisme”. I és que “la clau del bon negoci digital 
és el contingut de qualitat” tal com es titula la seva conferència. 

Cal ser conscients que “la publicitat deixarà de pagar el comp-
te dels mitjans de comunicació” comenta Rosental, recordant 
altres models de negoci que a dia d’avui no són viables, amb 
el final d’aquest rol i especialment per l’ús dels adblockers. Pel 
que aconsella durant el seu discurs en el SIP Connect 2016 que 
cal “mantenir la calma i ser disruptor”.

Rosental Alves va repassar alguns dels newsbots que s’estan 
utilitzant com Purple, Quarz o Politibot en els mitjans de comu-
nicació, que no poden substituir la tasca d’un periodista. Tot i 
que el director del Centre Knight no va voler acabar la seva 
intervenció en el SIP Connect 2016 sense tenir en compte que 
en la “era digital l’important és ser-hi on la gent està”. 
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És per això que, tot i que les xarxes socials són el més habitual per 
difondre notícies, es pot albirar un creixement de la missatgeria. 
“Al Brasil hi ha més usuaris de WhatsApp que de Facebook”, sent 
Messenger, Line o We Xat altres fenòmens en plena expansió. 

La inversió publicitària va créixer fins 
setembre el 3,4%, segons l’estudi i2p

En els primers nou mesos de 2016, la inversió publicitària 
va ascendir a 2.969,5 milions d’euros, un 3,4% més que els 

2.871,6 milions del mateix període de 2015, segons les dades 
de l’estudi I2P, que realitza la consultora Media Hotline, a partir 
de les dades de la companyia de control publicitari Arce Media.

Segons les estimacions dels responsables del i2p, la inversió 
publicitària podria acabar creixent en 2016 al 3,1%, després 
d’haver-ho fet en un 5,8% l’any passat.

Per mitjans, la meitat va registrar creixements: televisió (+6,3 
fins 1.514,09), accés a internet (+14,8% fins 370.500.000), la 
ràdio (+1,3% fins 277,0 milions) i el cinema (+ 7,5% fins a 17,5 
milions).
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Previsió per 2017.- Les previsions de l’estudi i2p per al pro-
per any, tenint en compte el comportament de magnituds com 
l’evolució del PIB o el consum de les llars, és que la inversió pu-
blicitària creixi el 2,9% arribant als 4.339.000 d’euros, de mane-
ra que es consolidaria la desacceleració de la inversió (2015 = 
5,8%, 2016 = 3,1% i 2017 = 2,9%). Això sí, si es compleixen les 
previsions de l’ i2p, l’any que la inversió a internet superaria a la 
dels diaris i s’ha de recordar que aquest estudi no considera en 
les seves xifres la publicitat d’enllaços o contextual. 

Els lectors d’El Butletí de l’AMIC poden accedir a aquest in-
forme de Media Hotline CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

Diversos diaris espanyols podrien 
bloquejar a usuaris amb AdBlock

Els grups Prisa, Vocento i Unidad Editorial es plantegen limitar 
l’accés als seus portals als usuaris que disposin d’un bloquejador. 
La mesura, que podria posar-se en marxa en pròximes setmanes, 
afectarà més d’un 20% dels usuaris que naveguen per les pàgines 
d’El País, As, Abc, El Mundo o Marca, entre d’altres portals.

Ja fa unes setmanes, el diari El Economista també va plante-
jar aquesta iniciativa com a fre als bloquejadors de publicitat 
que, com AdBlock, amenacen el desenvolupament del negoci 
comercial de les pàgines a internet. 

Són, però, els webs de tecnologia els que compten amb un 
major percentatge d’usuaris amb aquest tipus d’aplicacions, 
afectant a un 30% d’usuaris d’aquestes pàgines. En les de no-
tícies, el percentatge d’usuaris que utilitzen bloquejadors ronda 
el 25%, assenyala aquest portal. (de ADSLZone)

El 52% dels marketers espanyols 
encara desconeix què és el Reial Time 
Màrqueting
A Espanya hi ha encara un alt grau de confusió entre els pro-
fessionals del màrqueting pel que fa a la definició del Real Time 
Màrqueting (RTM) o Màrqueting Automatization. El 52% encara 
desconeix en què consisteix aquesta tendència, segons eviden-
cia el “I Estudi Real Time Màrqueting” realitzat per Wunderman 
i IPMark.
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Segons els resultats de l’estudi, només un 48% dels professio-
nals encerta en la definició del que és el RTM en assenyalar 
que es tracta d’un procés automatitzat i de resposta 24x7. La 
resta defineix el RTM de manera equivocada, arribant a dir que 
es tracta de donar resposta en temps real a través de xarxes 
socials; o que és una campanya concreta per treure el màxim 
partit en temps real a esdeveniments puntuals; o que es tracta 
de poder tenir en compte el comportament de l’usuari i donar 
resposta en qualsevol moment i qualsevol lloc.

El que sí està clar per al 69% dels enquestats és que el RTM no 
és equiparable a la tasca que realitza un community manager 
perquè el RTM és una tendència que consisteix en predir les 

necessitats del consumidor o potencial client i anticipar-se a 
elles; és a dir, donar-li al consumidor el que necessita, just en 
el moment i en el lloc que ho necessita. “El Reial Time Màr-
queting capacita l’empresa per predir les necessitats dels seus 
consumidors o clients”, assenyala Andrés Narváez, president 
de Wunderman del Sud d’Europa i Espanya, que afegeix: “La 
implementació del RTM fa possible dur a terme un màrqueting 
molt més personalitzat, afí i proper al consumidor”. (d’Ipmark)

Índex Preus Publicitaris (IPP): 
evolució del cost de la publicitat a les 
televisions 
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L’índex de preus Publicitaris (IPP) construeix un conjunt de nú-
meros índexs que serveix com a eina per analitzar l’evolució del 
cost de la publicitat a les televisions de la forma més transpa-
rent, objectiva i senzilla possible. Al costat del índex d’evolució 
dels costos s’analitzen altres indicadors d’eficàcia, destinats a 
proporcionar una mesura de l’evolució de la publicitat en termes 
de GRPs mitjana per espot i saturació en les cadenes genera-
listes d’àmbit nacional i volum de GRP 20 “per sector .

L’objectiu de l’IPP és disposar d’un indicador que proporcioni als 
anunciants una idea de la variació general que es produeix en el 
mercat de la compra de televisió de manera mensual. L’anàlisi 
es realitza sobre els grups de cadenes comercials que operen en 
l’àmbit estatal: Atres Media, Mediaset, FORTA i Resta.

El mètode consisteix a estimar la inversió mensual dels canals 
estatals (en col·laboració amb Media Value) i posar-lo en rela-
ció amb els GRP’S 20 “del target” Individus de 4 i més anys”. 
Un cop obtinguts els C/GRP 20 “, els índexs es construeixen 
de la següent manera: Es calcula, pel mateix mètode al C/ 
GRP 20” mitjà de l’any 2010, que es va a utilitzar com a base 
l’índex. El valor índex d’un mes és el quocient entre el C/GRP 
20” mitjà calculat per a aquest mes i el C/GRP 20” base (mitjana 

2010). Amb aquestes dades s’obté la taxa de valoració, que és 
l’increment/decrement de l’índex d’un període en relació amb el 
del mateix període de l’any passat. (de Programa Publicidad)

García farà la campanya de la Grossa 
de Cap d’Any

L’agència de publicitat García 
realitzarà la campanya d’aquest 
any de la Grossa de Nadal, que 
anomenem  Grossa de Cap 
d’Any. Aquesta agència s’ha 
imposat en el concurs públic 
iniciat per la Generalitat de Ca-
talunya, en obtenir una puntua-

ció de 97,7 sobre 100. En l’apartat tècnic, García va obtenir 
una valoració perfecta de 49 punts, molt per sobre de les seves 
competidores BUM (40,5 punts), Vainilla Bross (36,75), Comu-
nicación Creativa Manifesto (30,5) i Emede (30,5 ).

L’apartat tècnic va compensar la part econòmica, en la qual 
García va plantejar la segona proposta més cara, amb 200.840 
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euros; i, per tant, amb menor puntuació que els seus rivals. 
García realitzarà 3 espots per a la loteria catalana de diferent 
durada: 45, 30 i 15 segons; així com les creativitats d’una care-
ta de patrocini per a una secció televisiva, anuncis en premsa, 
falques per ràdio, exteriors i digital. També dissenyarà materials 
per col·locar en els punts de venda de la loteria.

La Grossa va néixer l’any 2013 i se celebra des de llavors cada 
31 de desembre. Ja l’any passat aquest sorteig va acaparar el 
45% de les vendes de l’organisme “Loteria de Catalunya” . El 
primer premi és de 100.000 euros per cada bitllet de cinc euros. 
(de Premsa Gencat)

Evil Love, campanya pro refugiats de 
la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha escollit a l’agència de publicitat 
Evil Love per dur a terme la nova campanya pel dret al refugi. 
Sota el concepte Persones refugiades. Persones benvingudes, 
Evil Love va idear una estratègia l’objectiu de la qual és que els 
autèntics creadors de la campanya fossin dos nens catalans.

Per escollir els protagonistes, es va realitzar una activitat a 
l’escola Pegaso, de Barcelona, en què dos refugiades van ex-
plicar a un grup de nens i nenes com van viure tot el procés fins 
que van arribar a Catalunya i van aconseguir integrar-se. Per 
finalitzar l’activitat, se’ls va demanar que escrivissin una carta a 
un nen refugiat per descobrir què és el que li dirien. Finalment, 
dos d’ aquestes cartes s’han convertit en la nova campanya pel 
dret al refugi.

Composta per un espot de TV, un vídeo casi per Internet, prem-
sa, exterior, falques de ràdio i banners, la campanya mostra un 
conjunt de peces que comunica clarament un missatge: davant 
del dret al refugi, “Catalunya pot i vol”. La campanya s’emmarca 
en la línia estratègica del Comitè per a l’Acolliment de les Per-
sones Refugiades de la Generalitat, integrat per diversos de-
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partaments d’aquesta, el món local i les principals entitats i or-
ganitzacions del territori. (dÀmbit d’Estratègia i Comunicació)

M & C Saatchi guanya el concurs per 
portar la campanya de Nadal d’El 
Corte Inglés 
M & C Saatchi ha guanyat el concurs per portar la pròxima cam-
panya de Nadal d’El Corte Inglés. En el concurs han partici-
pat l’agència habitual en la campanya dels últims anys, la Sra. 
Rushmore, al costat de M & C Saatchi i Tapsa / I & R i Lola 
MullenLowe. L’última campanya de Nadal va ser realitzada per 
SCPF. (d’AEC)
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Deepgram facilita la recerca d’àudio 
en els discursos electorals
Per Ijnet

En unes eleccions, i davant importants discursos polítics, el 
fragment de so correcte pot tenir un fort impacte en l’opinió pú-
blica i, per descomptat, en l’elecció mateixa. No obstant això, 
fer cerques dins d’enregistraments acostuma a ser un procés 
costós i laboriós, especialment en el cas dels discursos que 
superen fàcilment l’hora de durada.

És per això que l’empresa tecnològica d’àudio Deepgram està 
oferint els seus serveis als periodistes. “Independentment de 
a quin costat de l’espectre polític et trobis, tots estem d’acord 

en què el món seria un lloc millor si hi hagués més periodistes 
amb els recursos per buscar a través de raimes de documents i 
innombrables hores d’àudio i vídeo”, va escriure Scott Stephen-
son, cofundador d’Deepgram, en un post.

Amb Deepgram pots carregar un arxiu d’àudio o vídeo, i a conti-
nuació buscar paraules específiques -com “llocs de treball”, “im-
postos” o “seguretat”- dins de l’enregistrament. La intel·ligència 
artificial del programari identifica els punts exactes de la grava-
ció en què s’esmenten aquests termes.

En l’exemple de la imatge que acompanya aquest text, es va 
buscar en el discurs de Donald Trump en la Convenció Nacional 
Republicana nord americana el terme “ocupació”, ingressat al 
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cantó superior dret. Cada marcador vermell indica en una línia 
de temps quan se l’esmenta; fent clic en aquests marcadors, 
pots saltar a aquesta part del discurs i escoltar el clip d’àudio 
complet. Així com pots buscar termes específics en un docu-
ment de text usant Ctrl + F; amb Deepgram els periodistes po-
den buscar paraules clau en discursos, converses privades i 
trucades telefòniques.

En general, fer servir Deepgram costa 75 centaus de dòlar per 
hora d’àudio. Quan hom es subscriu disposa de 40 hores lliures 
per utilitzar totes les característiques de l’API Deepgram. Els 
lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden obtenir un compte a Depp-
gram d’una manera ben simple, només cal CLICAR AQUÍ  

Periscope Producer: la porta al 
streaming de vídeo d’alta qualitat

Feia temps que Perisco-
pe no donava senyals de 
vida. Una espera que, des 
d’ahir, es pot donar per 
acabada ja que la plata-

forma de vídeo anunciar la implementació d’una actualització, 
dirigida sobretot a les marques i mitjans de comunicació (entre 
d’altres professionals del sector), que li permetrà realitzar re-
transmissions en alta qualitat. Ho podran fer des de qualsevol 
dispositiu expert (càmeres, programari d’edició de streaming o 
les aclamades (i en procés de millora) ulleres de realitat virtual). 
També es podran operar des de videoconsoles de nova genera-
ció o ordinadors d’escriptori.

A l’altre costat de la balança, aquest nou servei generat per Pe-
riscope permetrà, igual que el proporcionat per l’app, visualitzar 
les retransmissions en directe que realitzen els usuaris, des de 
qualsevol punt i amb diferents eines. També ens oferirà una 
major qualitat, tant en emissió com en recepció. També podem 
afegir logos o inserir publicitat. 

Gràcies a aquesta nova aposta pel vídeo realitzada per Peris-
cope, hi ha l’opció d’oferir als nostres espectadors continguts 
de bona qualitat en bona qualitat. Ara bé, Periscope Producer 
no és una eina a disposició de qualsevol usuari, sinó que no-
més les editores i els productors de contingut que subscriguin 
un acord de col·laboració amb Periscope podran usar-lo. (de 
Trecebits)
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Nepcom, una app de missatgeria 
instantània corporativa que 
s’autodestrueix dades confidencials

Nepcom, creada per una companyia espanyola, és una app de 
missatgeria instantània adaptada al món empresarial que pro-
tegeix els missatges xifrant el seu contingut durant la tramesa 
i evitant que s’emmagatzemin en cap servidor, ni propi ni de 
tercers. D’aquesta manera ningú podrà tenir-hi accés. 

La manera confidencial de l’app, un cop activat, impedeix que 
les converses es guardin en els dispositius mòbils de l’emissor 
i receptor autodestruint-les en tancar o minimitzar l’app, i po-
dent desfer-se d’elles també en tots dos dispositius alhora. A 

més, inhabilita la possibilitat de realitzar captures de pantalla 
i els documents enviats es poden visualitzar però mai guardar 
al dispositiu.

“El nostre principal objectiu és facilitar a les empreses una eina 
fiable i segura de comunicació en mobilitat”, comenta Aventí 
Bonson, enginyer de telecomunicacions i product manager a 
Nepcom. Des de la companyia afegeixen que l’ús de l’app en 
l’entorn laboral evita sancions per la infracció de la normativa 
de protecció de dades i el risc de ser expedientat per vulnerar 
el secret professional, entre d’altres avantatges. 

Unes altres de les funcionalitats de l’aplicació és la possibilitat 
d’organitzar els contactes per grups, configurar estats de dis-
ponibilitat (Disponible, Ocupat o No Disponible) i usar icones 
pròpies de l’àmbit corporatiu. (d’Ipmark)

Instagram es queda amb Windows 10 
en el seu transvasament als ordinadors

Instagram compta finalment amb la seva versió per a ordina-
dors, però només estarà disponible per a Windows 10 (la resta 
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han d’actualitzar el seu Sistema Operatiu o seguir usant-lo al 
mòbil). Una opció que s’ha dut a terme amb la intenció que 
s’utilitzi, sobretot, en productes de pantalla tàctil, i mòbil, en lloc 
d’altres més “obsolets” com puguin ser els de sobretaula (que, 
amb això, no queden exclosos).

Aquesta nova versió d’Instagram es pot descarregar ja en el 
Store de Microsoft i, per desgràcia de Facebook, propietària de 
la plataforma de fotografia, té errors inicials relatius a la seva 
estabilitat, que estan fent una mica complicada la seva accep-
tació per part dels usuaris. Si el teu equip no té ni pantalla tàctil 
ni càmera frontal integrada no podràs utilitzar les funcions de 
treure fotografies, una cosa semblant per exemple al que passa 
amb el seu client web. Però almenys ara hi ha una aplicació na-
tiva que recull la resta de funcions, des de les recerques de fo-
tografies i vídeos fins a la reproducció d’històries. (d’Omicromo)

Canva llança la seva versió per a 
iPhone en espanyol

Canva, la plataforma en línia de disseny gràfic, acaba de llançar 
la seva versió per a iPhone en espanyol, mostrant així que Es-

panya està entre les seves prioritats després del seu llança-
ment local el passat mes de juny. Després d’un enorme treball 
de desenvolupament, s’ha aconseguit que l’app mantingui els 
milions de fons, imatges, il·lustracions, gràfics, tipus de lletra, 
etc. que ofereix la versió d’escriptori. D’aquesta manera, és 
possible crear des de invitacions a creativitats per a xarxes so-
cials, passant per pòsters, flyers, presentacions, felicitacions... 
des del propi telèfon intel·ligent.

Al costat d’això, l’aplicació ofereix la possibilitat d’utilitzar en 
directe, i sobre el propi document que estiguem treballant, la 
càmera del telèfon per poder fer una foto i incloure-la en el dis-
seny de manera que encaixi perfectament en el resultat final. 
(de Mobile)
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Voleu un cas d’èxit en periodisme? 
WeblogsSL
Per Juan Carlos Blanco, periodista / Elpostblanco

Recomano una entrevista a Julio Alonso, fundador de We-
blogsSL, que ha publicat el bloc del màster en Innovació en 
periodisme que organitza la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(per llegir-la CLICAR AQUÍ). En una època on el tancament de 
diaris i notícies comença a no ser notícia (penseu, per exemple, 
en la desaparició del periòdic Ahora un any després del seu 
naixement), val molt la pena llegir les reflexions d’un tipus que 
presideix una companyia de mitjans que segurament cap de 

nosaltres nomenaria com una de les grans del sector, però que 
tenia ja al setembre 53 milions d’usuaris únics entre Espanya i 
Llatinoamèrica. O sigui, que han sabut sobreviure als vaivens 
d’una indústria on s’esmorza, es menja i es sopar incertesa i 
s’han convertit en un dels grans actors de la indústria de la 
informació en espanyol.

De l’entrevista es poden treure moltes conclusions. Les meves 
van aquí:

Portem més d’una dècada a la recerca de la fórmula secreta de 
la Coca-cola de les notícies i segurament no hi hagi una solució 
sinó múltiples solucions als nostres problemes de producte. En 
el cas de WeblogSL, no semblen sortir-se del carril: busquen 
fer-se forts a nínxols d’especialització que generin audiència i 
que siguin prou atractius com per formar un negoci publicitari 
al seu voltant.

Busquen ser el millor mitjà en aquestes temàtiques especials. I 
vull entendre amb això que li tiren molt temps a pensar qui són 
els seus col·laboradors i quin contingut de valor afegit li donen 
als seus lectors. Si no ho aconsegueixen, a una altra cosa. I 
punt.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Sosté Julio Alonso que no guanyen els més hàbils sinó els que 
són més àgils i més ràpids, que cal ser ràpid en entendre el 
mercat i en canviar i provar coses. Un exemple d’ells mateixos? 
Estan treballant molt en publicitat programàtica i tenen una 
agència que elabora continguts per a marques empresarials. 
Actuen com caçadors: si ja no hi ha diners on sempre, caldrà 
buscar-los en altres territoris. En aquest cas, venent serveis.

I, finalment, entendre a la teva audiència i a l’audiència potencial, 
el que significa parar-te a pensar en els canals pels quals arriben 
a tu i adaptar-te a aquest lector que no és uniforme i que el ma-
teix t’arriba gràcies als Instant articles de facebook, a través d’un 
enllaç noticiós que li arribi al seu compte de correu electrònic o 
perquè t’ha col·locat a la carpeta de favorits del seu portàtil.

El que diu Julio Alonso i tot el que ens explica ens sembla de 
sentit comú. És un exercici d’adaptació al mitjà com el que ob-
servem quan ens asseiem a veure un documental sobre com 
sobreviuen els animals a la jungla o a la sabana. Es tracta 
d’una qüestió que es resumeix en una sola idea: la capacitat 
d’adaptar a la persona a la qual se suposa que serveixes, una 
cosa que Julio Alonso tradueix com “prendre’s seriosament les 
passions de l’audiència”. 

El Col·legi recupera el Congrés de 
Periodistes de Catalunya

Confirmem la notícia que aquest butlletí avançava la setmana 
passada: El proper 11 de novembre, el Palau Macaya de Barce-
lona acollirà el sisè Congrés de Periodistes de Catalunya dotze 
anys després de la seva darrera edició. D’aquesta manera, el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya recupera un esdeveniment 
que es va celebrar per primer cop el 1978 i es va repetir els 
anys 1992, 1996, 2000 i 2004, aquest últim en format de diàleg 
en el marc del Fòrum de les Cultures de Barcelona. El Col·legi 
considera que ha arribat el moment de “fer una reflexió des de i 
per a la professió periodística que permeti debatre obertament 
el moment i l’estat del periodisme i les eines disponibles per 
adaptar-lo a la nova realitat”.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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En el Congrés es presentarà el nou Codi Deontològic i se cele-
braran diverses taules rodones i ponències sobre com garantir 
un periodisme de qualitat i alhora adaptat als nous hàbits de 
consum. També es debatrà sobre el paper dels mitjans i els 
professionals en un nou escenari en plena transformació per 
la irrupció de les noves tecnologies, així com el seu rol en la 
defensa del dret a la informació dels ciutadans.

El Col·legi vol reflexionar en el VIè Congrés sobre Reflexionem 
sobre el moment actual que viu la informació: reivindicant el 
periodisme en majúscules; redefinint la professió de periodista; 
recuperant la credibilitat i el respecte, i repensant el Codi Deon-
tològic que inspira les seves accions. (d’AEC)

Barcelona convoca els premis de 
Benestar Social als mitjans

El Consell Municipal de Be-
nestar Social convoca la 
XXIV edició dels Premis del 
Consell Municipal de Benes-
tar Social als Mitjans de Co-

municació. Tots els treballs han d’haver estat publicats, emesos 
o difosos entre l’1 de novembre de 2015 i el 30 d’octubre de 
2016. Les propostes han de contribuir a un millor coneixement 
de l’entorn i de la seva problemàtica social.

El premi consta de quatre modalitats: Premsa, Ràdio, Televisió i 
Internet. El guanyador de cada categoria rebrà una compensa-
ció econòmica de 5000 euros i, a més a més, el jurat es reserva 
la possibilitat d’atorgar una menció especial amb un premi de 
1500 euros per a cada modalitat. El veredicte es farà públic en 
el primer trimestre del 2017, lloc i data per confirmar encara.
Els treballs han d’anar acompanyats de la documentació indica-
da a les bases generals de cada modalitat, d’una síntesi i de la 
butlleta de participació. Aquests documents s’han de presentar 
al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o a qualsevol 
de les Oficines d’Atenció al Ciutadà abans del dia 15 de novem-
bre. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a les bases 
del premi CLICANT AQUÍ
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El president de COPE protagonitza el 
proper Fòrum de la Comunicació del 
CAC

El proper dimarts, el Fòrum de la Comunicació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya organitza la 31a sessió del cicle de 
conferències per reflexionar i debatre sobre els diversos aspec-
tes del sector audiovisual.

En aquesta ocasió el convidat és el president de la Cope, Fer-
nando Giménez Barriocanal, que oferirà la ponència El paper 
dels mitjans de comunicació en la societat actual. La sessió tin-
drà lloc a l’auditori de La Pedrera de Barcelona, de tres quarts 
de nou a dos quarts d’onze del matí. (de CAC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Així treballen els periodistes híbrids 
de The Independent
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia
  

  
Durant molt temps, la publicitat i els continguts han estat per-
fectament diferenciats en els mitjans de comunicació. L’avanç 
de les noves tecnologies i els canvis en els usos que mostren 
les audiències s’han conjugat amb la crisi econòmica (i la prò-
pia dels mitjans) per obligar a buscar alternatives publicitàries: 
no funciona la venda del producte, no funcionen els anuncis 
tradicionals, els anuncis digitals no són rendibles... Davant 
d’aquest panorama, el Branded Content ha emergit com una 
tècnica rendible que barreja publicitat i continguts. Un camí que 

alguns mitjans estan explorant perquè permet esquivar els blo-
quejadors de publicitat (en tractar-de continguts, no d’anuncis) i 
que el diari The Independent fins i tot ha dut més lluny: ha con-
tractat periodistes experts en determinades matèries d’interès 
comercial, com moda, bellesa, cinema, alimentació o tecnolo-
gia, perquè ajudin a crear continguts patrocinats. Consideren 
que l’experiència en aquests temes ajudarà a les marques a 
crear continguts de valor per al públic del mitjà, el que en el 
propi mitjà es traduirà en continguts d’interès per al públic i, 
per descomptat, en ingressos per continguts patrocinats: han 
crescut entre un 20 i un 30% en els últims anys, tot i que es 
tracta d’estimacions del sector atès que ESI no aporta xifres 
específiques.

“És un negoci en que s’acoblen el comercial, els periodistes 
publicitaris i els periodistes editorials”, explica Jon O’Donnell, 
director general d’ESI Commercial. “No volíem crear un esce-
nari en el qual [els periodistes] estiguessin aquí per escriure 
contingut editorial i després escrivissin contingut comercial” . 
No obstant això, el model que planteja ESI (Evening Standard 
Independent) desdibuixa en molts casos el veritable paper dels 
seus periodistes: ajudaran a les marques a definir els contin-
guts patrocinats publicats pel mitjà, unint la seva experiència 
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com a periodistes (que permetrà configurar els textos adequats) 
amb el seu coneixement del sector que vol anunciar (que apor-
tarà una visió sobre la forma d’estructurar el missatge segons 
el producte). “El procés de pensament que hi ha darrera és que 
els escriptors són a prop de la indústria de la qual escriuen, 
pel que estaran en millors condicions per ajudar les marques a 
desbloquejar a les audiències que gaudeixen de la lectura del 
contingut”, explica O ‘Donnell. Aclareix que el periodista edito-
rial no sempre serà qui escrigui el contingut comercial, per tant 
la seva tasca en moltes ocasions serà la d’assessorar la marca 
sobre l’enfocament que li haurien de donar al contingut.

Els continguts patrocinats no estan signats per cap periodis-
ta, sinó per “advertisement feature” (alguna cosa així com 
“article patrocinat”). “Tothom entén on són les línies”, aclareix 
O’Donnell. “No hi ha relació entre l’editorial i el comercial”, ex-
plica, i afegeix que els periodistes editorials “escriuran peces 
imparcials com qualsevol altre periodista ho faria. Els comer-
cials no tractaran d’influir en això i els periodistes no vendran 
les marques de les que parlen”. 

No obstant això, també reconeix que en alguns casos el perio-
dista editorial participarà en la creació del contingut patrocinat: 

“quan entri un brief d’un client A, on proposa algunes idees so-
bre com gestionar el to i possiblement [el periodista] vegi al 
client en algunes ocasions. Aconseguirem el negoci i llavors 
tornaran a la feina editorial diària. Es tracta de garantir-nos re-
cursos comercials en categories clau per a nosaltres”.

El Grup té en marxa unes 40 campanyes, encara que afirmen 
que es tracta d’un experiment que busca explorar noves formes 
d’anunciar productes en els mitjans de comunicació. “El rere-
fons d’això és que les marques de notícies han creat contingut 
durant anys i ara necessitem cridar fort la nostra capacitat per 
fer això, ja que altres actors s’estan menjant el nostre dinar” , 
exemplifica O’Donnell.
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El periodisme fantasma
Per Ernesto Hernández Busto, assagista / El País

El públic consumeix avui per igual la informació real i els pseu-
dofets disfressats de notícies. En el nou present informatiu, la 
notícia és “allò que es comparteix immediatament” i els fets es 
substitueixen amb opinions prêt-à-porter.

Estan les noves tecnologies contribuint a una noció de realitat 
desvinculada dels fets? El mateix dubte es repeteix últimament 
en diversos fronts intel·lectuals: els llibres més recents de Ni-
cholas Carr, un altre de Wendy Hui Kyong Chun, Updating to 
Remain the Same; un rotund editorial de Katharine Viner, la 
nova directora de The Guardian; un article notable de Peter Po-
merantsev publicat a Granta, i citat fa poc per Arcadi Espada, 

qui porta temps bregant amb aquests assumptes i les seves 
implicacions per al periodisme... De l’increment en l’escala dels 
canvis de sensibilitat, representat per l’anomenada “revolució 
digital “, hem passat al debilitament d’aquesta” realitat “que cir-
cula a les xarxes socials o fins i tot, un pas més enllà, a la nostra 
indiferència per la” veritat “d’aquests” fets “, més o menys noti-
ciosos. En aquesta era d’al·lucinacions massives i incredulitat, 
el periodisme passeja com un fantasma.

Vint anys han estat suficients perquè la idea d’Internet com a pla-
taforma oberta i antijeràrquica, amb informació de primera mà, 
sembli derrotada per l’impuls aclaparador dels social media: co-
rrals -més que xarxes- socials, on la multitud posa a prova algo-
ritmes que reafirmen seus previs punts de vista; estancs dominats 
per grans empreses mediadores que expressen un nou nivell de 
concentració de poder i intrusisme a lucrar amb una privacitat que 
cada vegada interessa menys a la majoria dels usuaris.

No pocs anàlisis recents revelen un retrocés de l’esperit lliberta-
ri que va animar la fundació d’una “xarxa de xarxes”, arraconat 
avui a la marginalitat o convertit en inspiració de ficcions cons-
piratòries. (Novel·les com Al límit, de Thomas Pynchon; Satin 
Island, de Tom McCarthy o El cercle, de Dave Eggers serien 
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bons exemples d’aquestes satíriques barricades literàries con-
tra el “ramat digital” de què parlava Jason Leinier).

En el seu assaig, Pomerantsev descriu un complex escenari 
de tecno-fantasies alimentades per una atmosfera d’incertesa 
econòmica i social que contribueix a que el públic consumeixi 
per igual la informació real i els pseudofets disfressats de no-
tícia: “Si tots els fets coincideixen a dir que un no té cap futur 
econòmic, llavors perquè ningú vol saber res dels fets? La man-
ca d’una idea de futur, però també una comprensió simplista 
del passat en forma de vagues nostàlgies i somnis de grandesa 
perduda, han contribuït a afeblir l’estatut del present”.

Una altra causa d’aquesta erosió de l’estatut factual de la rea-
litat noticiosa podria ser el canvi de la nostra idea del subjecte. 
La nostra tradició va delimitar la frontera de “l’interior” com a 
territori significatiu: desxifrar la veritat era indagar en el “intern”. 
Conèixer era analitzar la realitat i aprofundir en nosaltres ma-
teixos. En canvi, en l’era del selfie aquest “nosaltres mateixos” 
és cada vegada menys “privat” i més obert, immediat i exposat. 
Ha canviat el caràcter i la definició del que és humà, concebut 
menys com “interioritat” que com un “món públic”, visible i rea-
litzat en autoficcions, pròtesis i succedanis.

La crisi paral·lela d’un model de continuïtat temporal i d’un sub-
jecte estructurat no és, però, resultat directe de la tecnologia o 
de l’avenç científic d’aquesta última dècada, sinó d’una voca-
ció ideològica anterior. Com bé recorda Pomerantsev, aquesta 
equiparació entre la veritat i la falsedat “procedeix (i es bene-
ficia) d’un relativisme i d’un tardà postmodernisme d’allò més 
invasiu, que, en els últims trenta anys, ha saltat del món acadè-
mic al dels mitjans de comunicació i a tots els altres àmbits. 
Aquesta escola de pensament ha fet seva la màxima de Nietzs-
che segons la qual no hi ha fets sinó només interpretacions: 
cada versió dels fets no seria més que un relat en el qual les 
mentides poden quedar justificades com “un punt de vista alter-
natiu” o “una opinió “ja que” tot és relatiu” i “cada un té la seva 
pròpia veritat” (i a Internet realment això és així)”.

Va ser Thomas Pynchon qui, en la seva cèlebre novel·la L’arc 
de Sant Martí de gravetat, va enunciar de forma irònica aquest 
caràcter indissoluble de la crisi del jo i de la nostra idea del 
temps sota la forma de la Llei batejada amb el nom d’un dels 
seus personatges, un enginyer anomenat Kurt Mondaugen: “la 
densitat personal -diu la Llei de Mondaugen- és directament 
proporcional a l’ample de banda temporal”, entenent per ample 
de banda temporal l’amplitud del teu present, el teu ara. Mentre 
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més habitis en el passat i el futur, i més ampli sigui el teu ample 
de banda, més sòlida serà la teva persona. Però com més es-
tret sigui el teu sentit de l’Ara, més tènue seràs”.

No és possible reduir el nostre doble compromís amb el passat i 
el futur sense disminuir-nos també a nosaltres mateixos, sense 
tornar-nos més tènues, com li passa al personatge de Pynchon. 
Però aquesta mena de existencialisme pop, pot llegir-se també 
com una irònica moralitat per a la nostra era d’informació cons-
tant i indiscriminada.

L’increment del flux informatiu ajuda al desenvolupament de la 
personalitat, però només fins a cert punt. Arribats a cert nivell, 
aquest efecte s’inverteix. Estem tan aclaparats per la necessi-
tat autogratificant de comunicar que ja no hi ha temps per a la 
síntesi o la consolidació que implica el coneixement veritable. 
Es necessita temps per discriminar el factual de les ficcions. En 
aquest punt, la densitat personal o consistència interior es torna 
inversament proporcional a la quantitat d’informació que podem 
processar. L’única manera de fer front a l’expansió del “ample 
de banda” informatiu és constrènyer el seu espectre temporal, 
estrènyer aquest ara que assegura el nostre llindar de conei-
xement.

Els periòdics treballen amb aquest fràgil ara. Han acabat per 
cedir davant les xarxes socials perquè busquen substituir el seu 
antic model de negoci per un basat en clics i shares. El seu 
antic privilegi factual ha estat compromès per la supervivència 
en un món on la notícia és “allò que es comparteix immedia-
tament” i els fets es substitueixen amb opinions prêt-à-porter. 
Convertit així en un fantasma que engoleix tot el que ens envol-
ta, el periodisme és com la criatura Sense Cara que apareix a la 
meravellosa pel·lícula d’animació de Hayao Miyazaki, El viatge 
de Chihiro, i que recorda al “fantasma famolenc” de les reen-
carnacions budistes: en adoptar la forma canviant d’allò que 
ingereix, no només pateix ell mateix sinó que debilita i altera la 
consistència de tota la realitat.
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El poder de l’influencer i Anneke 
Schogt, managing director d’IMA
Per Revista CTRL

Els influencers són aquelles persones que compten amb cer-
ta credibilitat sobre un tema i que, per la seva presència i re-
percussió a les xarxes socials, poden arribar a convertir-se en 
prescriptors d’una marca. Anneke Schogt, directora general 
d’IMA (Influencer Màrqueting Agency), ens explica el paper 
d’aquests personatges i la visió que les marques tenen d’ells.

  

Primer de tot Anneke, m’agradaria preguntar-te què és un 
influencer?
Res és més impactant que la connexió real i personal. Els con-
sumidors estan cada vegada més al corrent dels diferents mi-
tjans i són més reticents al “push” màrqueting. Per tant, el màr-
queting influent pot contribuir d’una manera molt rellevant al fet 
que una empresa aconsegueixi els seus objectius de màrque-
ting. I això és perquè tots sabem que un suggeriment d’algú que 
coneixes té molt més impacte que un missatge generalista que 
t’arribi a través dels mitjans. L’influencer digital té un enorme 
impacte a l’hora de construir i donar a conèixer la seva plata-
forma, cosa que per altra banda també van veure les marques. 

Què opinen les marques de la vostra filosofia corporativa?
Fa un any encara havíem de explicar-li als responsables de 
màrqueting el valor d’un influencer però actualment veiem com 
són les mateixes marques les que els inclouen en les seves 
estratègies de comunicació. 

Entenen les marques que sense una relació sincera amb el 
consumidor hi ha poc marge per a l’èxit?
Jo crec que si. Les marques cada vegada més s’adonen de la 
importància de manifestar una relació personal i genuïna amb 
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els seus consumidors. Hi ha hagut un clar canvi pel que fa a 
relacions amb les marques com a resultat dels comportaments 
que viu el consumidor connectat. Podem dir que són, avui més 
que mai, marca-conscients. Personalment he viscut aquest canvi 
durant la meva carrera professional -primer amb la marca com a 
ens prioritari, després amb el màrqueting als consumidors, fins 
a arribar al engagement actual on el consumidor és prioritari-. 
Una marca ja no és allò que li diem al consumidor que és, és el 
que els consumidors es diuen entre ells què és. El que resulta 
especial dels influencers és que ells sí que tenen aquesta relació 
sincera amb els consumidors. I per tant, en treballar amb influen-
cers, les marques poden aprofitar-se d’aquesta connexió.

“El poder de la gent”, una expressió que hem sentit en tan-
tes ocasions però que actualment té més força que mai.
Indubtablement. El màrqueting actual gira al voltant de les rela-
cions reals entre individus a través de converses intel·ligents i 
amb significat. Per això el boca a boca és la forma de màrque-
ting més poderosa que existeix. Diversos estudis ho confirmen; 
per exemple, un realitzat per Nielsen que diu que el 84% dels 
consumidors confessa que les recomanacions d’amics i fami-
liars són la font més fiable i que més influència té sobre ells. El 
pes de l’Influencer Màrqueting rau en el fet que és boca a boca 

en línia. Amb el creixement del Social Media és possible deli-
mitar-ho moltíssim. Li ha proporcionat a la gent amb interessos 
comuns una plataforma a través de la qual poden ser escoltats 
i al voltant de la qual poden aixecar una comunitat.

Aquest poder que ha adquirit la gent durant aquests últims 
anys és una cosa que les marques han d’assumir, no hi ha 
marxa enrere. Creus que són conscients d’aquesta nova 
realitat?
Vam veure els primers signes quan els famosos es van con-
vertir en el canal més important a l’hora de promocionar els 
seus productes i els seus serveis. Ara les marques comencen 
a entendre la importància de posar el seu missatge en mans 
d’algú expert, que tingui una opinió sincera i traspuï credibilitat. 
A més, cal ser conscients de la dificultat que comporta arribar 
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als nadius digitals a través dels canals tradicionals. Per això 
veiem avui dia a influencers que apareixen en vídeos emesos 
pels canals socials de les pròpies marques, en esdeveniments 
realitzats en el mateix punt de venda, o substituint als models 
tradicionals en campanyes de moda i lifestyle.

Tot va començar amb el Social Media?
Crec que tot arrenca amb el nostre desig innat d’idolatrar a gent 
amb talent: celebrities, músics, actors, esportistes, etc... L’ésser 
humà sempre s’ha interessat per persones que tinguin una passió. 
Primer va arribar el blogging i després el Social Media va accelerar 
aquest procés, permetent a més gent formar part de la conversa.

Què podem esperar del Social Media en els propers mesos?
En primer lloc, menys continuarà sent més. A mesura que la nostra 
atenció en línia es redueixi, el contingut en format curt es farà més 
i més important. La popularitat de snapchat i Instagram Stories 
així ho demostren. Els usuaris seguiran fent zàping entre trets, 
imatges en viu, vídeos curts, etc ... I per què? Doncs perquè volen 
continguts que els permetin sentir-connectats a gent real. També 
veurem als grans mitjans comunicar a les masses en format de 
grups més petits interactuant dins dels seus propis límits.
També podrem anticipar millor contingut a mesura que els al-

goritmes del Social Media segueixin sent capaços d’organitzar 
posts basant-se en la rellevància amb l’usuari i el grau de en-
gagement amb el contingut. El contingut en format vídeo serà 
cada vegada més popular, sobretot en streaming. Per descomp-
tat, tot el que coneixem com data jugarà un paper fonamental a 
l’hora de prendre decisions dins del que és Social Media. I final-
ment, ens queda el dubte de si l’engagement en Social Media 
desapareixerà. Per exemple snapchat i Instagram Stories estan 
eliminant comentaris i likes. Twitter està carregant-se els trolls 
i Instagram permetrà la desaparició de comentaris. Si continua 
aquesta tendència, desapareixerà l’element de la interacció?

Quin paper jugaran els mitjans tradicionals, sobretot, si te-
nim en compte, tal com has dit, que el boca a boca és el 
format de màrqueting més poderós?
Un estudi realitzat per McKinsey confirma que el boca a boca 
genera més del doble de vendes que la publicitat pagada. Amb 
uns consumidors capaços d’escollir el que volen i com ho volen 
(adblockers ...), els mitjans tradicionals estan perdent força. Les 
marques han perdut poder al Social Media en la mesura que la 
gent vol escoltar a altres persones (influencers, per exemple). 
Les marques han de comprendre el poder que tenen aquests 
influencers. La seva connexió amb l’audiència és inestimable.
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El volum de negoci dels diaris 
generalistes madrilenys ha patit un 
descens proper al 58%
Per APM /Apmmadrid

Des de l’any 2007, les quatre editores madrilenyes de prem-
sa diària d’informació general de pagament han vist reduït el 
seu volum agregat de negoci en un 57,8%, segons l’anàlisi dels 
comptes anuals d’aquestes companyies publicades per la re-
vista “Notícias de la comunicación”. D’aquesta manera, i des 
dels darrers tres exercicis, entre les quatre editores (Edicions 
El País SL, Unitat Editorial Inf. Gral. SL, Diario ABC SL i audiov. 
Española 2000 SA) no arriben a les vendes que registrava El 
País, líder d’aquest segment, en 2007. En aquest any, les ven-
des d’El País van suposar gairebé 410.650.000 d’euros, xifra 
molt allunyada de la registrada pel mateix diari el 2015, amb 
159.340.000. Aquestes dades representen un descens per a 
El País d’un 61,20% del seu volum de negoci en vuit anys. Tot 
i així, el diari de Prisa continua com a líder destacat del sector 
amb un 43,07% de quota, molt similar a la que representava el 
2007 (46,79%).

A molta distància, el segueix Unidad Editorial Información Ge-
neral (El Mundo) amb una xifra de negoci de 85.860.000 d’euros 
el 2015, deixant-se un 64,83% des de 2007, any anterior a l’inici 
de la crisi.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Baixades inferiors han patit Diario Abc (-42,03%) i Audiovisual 
Española 2000, editora de La Razón, (-24,01%). Al contrari que 
els seus tres competidors, aquesta última ha augmentat la seva 
xifra neta de negoci en els últims dos exercicis (del 2013 al 
2015) en un 4,41%.

Els ingressos per venda d’exemplars disminuïen un 50%
Posant el focus en la partida d’ingressos, la venda d’exemplars 
continua llastrant els ingressos de les quatre editores, que han 
passat de 337,34-168.650.000 d’euros, entre 2007 i 2015 res-
pectivament (pràcticament un 50% menys); un 11,6% només 
entre 2014 al 2015, segons l’anàlisi de Notícias de la Comuni-
cación”. Aquesta quota és inferior a la registrada per la publi-
citat que, per primera vegada des que va començar la crisi el 
2008, ha superat els ingressos per circulació. D’aquesta ma-
nera, els ingressos per publicitat ja aporten gairebé la meitat 
dels ingressos ordinaris dels diaris madrilenys d’informació ge-
neral (49,2%), sent l’única partida que va créixer el 2015, per 
un import de 4,62 milions d’euros (+2,6%). Pel que fa a 2014, 
excepte Unidad Editorial Inf. Gral., les altres tres editores han 
augmentat els seus ingressos per publicitat.

  
En termes generals, la venda d’exemplars en 2015 va suposar 
un 45,6% dels ingressos totals de les editores; un 49,2% repre-
senta als ingressos per publicitat, i un 5,3% a altres vendes. 
(Gràfics de Notícias de la Comunicación)
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Radiografia de la publicitat 
institucional a Espanya
Per eldiario.es

El Govern espanyol ha donat a conèixer per primera vegada 
els mitjans que han albergat publicitat institucional derivada de 
l’Acord Marc 50/2014, és a dir, la referida a l’Administració Ge-
neral de l’Estat (AGE).

Amb dades de 2015, l’Executiu va tenir una inversió publicitària 
de 37,7 milions d’euros destinats a 54 campanyes. És una dada 
bastant menor que el pressupostat, inicialment xifrat en  49,8 
milions d’euros. Però és que finalment es van executar 21 cam-
panyes menys que les previstes.

No obstant això, aquesta xifra deixa fora les campanyes comer-
cials  de les grans empreses públiques, com Renfe o Loterias. 
Afegint aquests ens, la publicitat institucional va arribar l’any 
passat als 154 milions d’euros. No està inclosa, per tant, la pu-
blicitat autonòmica, regional i local.

La campanya que més inversió va suposar va ser la de la DGT, 
que va superar els 10 milions d’euros, gestionada per Carat. 
Per ministeris, els que més despesa van acaparar van ser Inte-
rior (11,7 milions d’euros, el 31%), Hisenda (7,3 milions, 19,6%) 
i Indústria (6,8 milions, 18,2%) .
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Per suports utilitzats, el líder va ser  Internet, que va atreure 
el 61% de les campanyes institucionals de l’any passat; seguit 
de premsa i ràdio (tots dos amb el 42%). Només el 27% de les 
campanyes es van difondre a la televisió.

Malgrat això, la televisió va ser el mitjà que més inversió va 
rebre, amb 12,2 milions d’euros. Després es va situar ràdio (7,2 
milions), premsa (5,3) i Internet (4,9).

Quant als suports beneficiats, l’informe de Moncloa a què ha 
tingut accés eldiario.es diferència per tipus de mitjans. Tot i així, 
la transparència no és completa, ja que el document no espe-
cifica els criteris de selecció, ni la inversió econòmica per mitjà, 
sinó que tan sols fa referència a les mètriques de mesura publi-
citàries (GRP en televisió, impressions a Internet...).

Televisió.- Els grups televisius més beneficiats van ser, per 
aquest ordre, Telecinco i associats (2.473,12 GRP), Antena 3 
(2.079,2), Quatro (1.379,7), La Sexta (1.272) i les televisions 
autonòmiques (953,56). D’aquestes últimes, van albergar més 
publicitat institucional Canal Sur (210,93 GRP), Telemadrid 
(178,07) i TV3 (144,49).

Comparant aquests percentatges amb l’audiència de les ca-
denes, s’observa correlació en les dades tan sols de les dues 
primeres, no així a La Sexta i Cuatro. I és que Telecinco va 
liderar l’audiència l’any passat, amb un share del 14,8%; seguit 
de Antena 3 (13,5%), La Sexta (7,4%) i Quatre (7,2%). Per tant, 
Cuatro va ser més afavorida en la inversió de publicitat insti-
tucional que La Sexta malgrat comptar amb menys audiència.

Mitjans impresos.- En aquest apartat, els mitjans impresos 
més beneficiats per la publicitat institucional van ser els regio-
nals, amb un total de 1.733 insercions. Els estatals, per la seva 
banda, van acaparar-ne 270; les revistes, 73; suplements, 17; 
i especialitzats, 3.

Entre els generalistes, el que més insercions va obtenir va ser 
El País (58), seguit de El Mundo (51), ABC (41), 20Minutos 
(36), La Vanguardia (31), La Razón (27) i El Periódico (25 ).

En termes de difusió, segons l’OJD, el diari que més èxit va 
tenir a tancament del 2015 va ser El País (205.508 exemplars), 
per sobre de  El Mundo (117.643), La Vanguardia (108.808), 
ABC (104.055), El Periódico (87.408 ) i La Razón (69.832).
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Així doncs, es van veure beneficiats ABC i La Razón; que van 
tenir més insercions que les que li correspondrien per audièn-
cia. De la mateixa manera, van ser perjudicades les capçaleres 
catalanes de La Vanguardia i El Periódico.

Ràdio.- L’emissora de ràdio més beneficiada va ser la SER, 
amb 673 falques institucionals. Després hi ha Onda Cero (384) 
i la COPE (300).

L’última onada de 2015 de l’EGM va determinar el liderat de la 
SER, amb 4,5 milions d’oients; seguit de COPE (2,6 milions) i 
Onda Cero (1,9 milions).

El repartiment de la publicitat institucional no recull, per tant, 
l’espectacular creixement de l’emissora de la Conferència Epis-
copal a finals de l’any passat, que va arrabassar la segona 
plaça a Onda Cero, gràcies al fitxatge de Carlos Herrera .

Internet.- La majoria de la inversió publicitària digital va anar a 
parar als suports denominats com d’ informació general (2.686 
milions d’impressions); per davant dels nadius (586 milions) i 
temàtics (261 milions).

Quant als d’informació general, el Govern espanyol va primar 
a Unidad Editorial (714 milions d’impressions), Vocento (705), 
Prisa (514), 20Minutos (218) i La Razón (50).

Per la seva banda, entre els nadius digitals figuren El Confiden-
cial (212 milions), Libertad Digital (84), Periodista Digital (54), 
El Diario (41),  Huffington Post (38), Público (35), El Semanal 
Digital (22 ), El Confidencial Digital (19), La Información (17) i 
Vozpópuli (12).

Sorprèn la situació de privilegi de Libertad Digital, La Razón o 
Periodista Digital, que tenen bastant menys trànsit que El Diario 
o Huffington Post, segons comScore. De la mateixa manera, no 
apareixen en l’informe altres suports rellevants com El Plural, 
Intereconomía o Infolibre.

Finalment, la publicitat exterior va suposar un total de 3,8 mi-
lions de cares i es van projectar espots en 6.093 sales.

Malgrat aquest increment de la transparència en les xifres difo-
ses pel Govern de l’Estat, tant mitjans com agències demanen 
a l’Administració una gestió més  proporcional i sota criteris pro-
fessionals; tal com va quedar plasmat fa uns dies en el fòrum 
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de l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) titulat “La publi-
citat institucional a Espanya: pluralisme informatiu i adaptació 
a l’entorn digital”.
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Del big data al desenganxament 
digital
Per Alberte Sans, CEO d’Evercom  / Ipmark

 
El big data s’ha consolidat com un dels trending topic de la 
indústria del màrqueting. Les dades, convertides en àngel pre-
dictiu per als qui les manegen, són buscades, analitzades i co-
mercialitzades per les empreses per arribar al client final, als 
grans prescriptors, a la distribució..., d’una manera més eficient 
i aparentment empàtica.

Com va dir el fundador d’Amazon, Jeff Bezos, en una ocasió: 
“No necessito saber massa coses dels meves competidors 
per competir amb ells, però sí dels meus clients per poder 
satisfer-los i consolidar-los”. El big data permet desembu-
llar l’infinit puzle d’informacions que registra sobre els gus-
tos i interessos dels seus clients i adaptar la seva estratègia 
d’acostament a ells.

No obstant això, el repte del que representa la gestió de dades 
per part de les marques no està a la meta sinó en la cursa. 
En la forma en què les empreses encaren l’ús de la informació 
per construir i millorar la seva relació amb els clients. Els con-
sumidors són persones. El big data s’està utilitzant com una 
estructura de números i dades creuades orientats a condicionar 
de manera massiva la demanda dels consumidors. Però la visió 
i la relació amb ells exigeixen una perspectiva que vagi més 
enllà de la compra i l’experiència. Saber més no condueix ne-
cessàriament a encertar més, encara que el coneixement sobre 
els consumidors ofereix avantatges evidents per a les marques. 
La informació és predictiva però no infal·lible. Si en la carrera 
cap al client no es respecten els aspectes més essencials de 
les persones (la seva privacitat i identitat), hi ha certes possibili-
tats que la cessió de dades, la nostra empremta, es converteixi 
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en un malson sense marxa enrere. Els riscos d’enfonsament 
prematur d’aquesta nova eina de processament i anàlisi són 
enormes.

Ningú dubta de la seva utilitat. Però sembla demostrat que 
l’abús de les dades podria ser definitivament contraproduent 
per a la relació entre consumidors i marques. Cal tornar a es-
coltar i entendre que a més de proximitat, afinitat, privacitat i 
diàleg, el que els consumidors reclamen és autenticitat. Això 
exigeix un ús responsable del big data i una visió equilibrada de 
la relació entre les marques i els seus stakeholders. Saber més 
exigeix conversar més.

Les companyies que anteposen el diàleg i la conversa a la in-
tromissió -les marques al meu entendre responsables- apos-
ten per una relació a llarg termini amb els seus clients i per 
una clara adaptació a les seves necessitats. El seu objectiu 
és aconseguir la seva satisfacció, fidelitat i la seva complicitat. 
L’intens debat viscut en relació als adblockers, el remàrqueting i 
l’ús de les dades de consumidors, és una advertència important 
al voltant de la mort d’un dels paradigmes sobre els quals s’ha 
construït el màrqueting actual: la confiança dels consumidors.

Mentre que la indústria protesta pels bloquejadors d’anuncis, 
els consumidors veuen en ells una escletxa de “calma publici-
tària”, i és que hi ha el risc que el consumidor acabi transitant 
per carrers de direcció única que de mica en mica se li facin 
més hostils i asfixiants. Els mitjans de comunicació es feien res-
sò recentment de la intenció d’un dels operadors de telecomu-
nicacions que actuen a Espanya de crear una aplicació per als 
seus clients per ajudar-los a defensar la seva privacitat, el que 
són, el que fan i els agrada, com a conseqüència de la quantitat 
ingent de dades que s’aboquen a la xarxa. La privacitat és, a 
més d’un dret, una regla de joc.

Però molt més enllà dels aspectes jurídics de la preservació del 
que és propi de cada un, el que molts consumidors reclamen 
avui i ho faran més contundentment en el futur és que la con-
versa (l’empremta que cada consumidor deixi en les marques) 
serveixi perquè la relació amb elles sigui més real, més rica 
i, per descomptat, més autèntica. Com en una ocasió li va dir 
un amic a una bona amiga: “La teva previsibilitat em mata...”. I 
com a advertència afegiria: i la mort no té data de caducitat... El 
big data no pot ser el que acabi provocant el desenganxament 
digital del consumidor. Ho anirem veient...
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