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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 propers cinc anys els ingressos del sector de la premsa a Espanya seran negatius, excepte en la premsa local i internet
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els diaris britànics s’uneixen per no morir

COMUNICACIÓ DIGITAL
El País, El Mundo i ABC bloquejaran als usuaris que activin l’extensió AdBlock o AdBlock Plus

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Creixement del 3,8% en la inversió publicitària dels primers nou mesos de 2016

NOVES EINES
Google i Facebook empenyeran als mitjans a crear realitat virtual

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Prop de dos-cents historiadors del periodisme de 98 universitats d’Amèrica i Europa analitzen a València l’evolució de la premsa de 
paper a l’empresa multimèdia

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Una professió a la deriva
TRIBUNA: El paper fa aigües: els ingressos publicitaris dels periòdics cauran un 8,7% aquest 2016
PETIT REPORTATGE: I si la transformació digital dels mitjans fos un enorme error?
ANÀLISI: Què és això de les noves narratives digitals?
DOSSIER: La difícil tasca de donar per morts els diaris de paper
OPINIÓ: Estereotips que discriminen
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Els propers cinc anys els ingressos 
del sector de la premsa a Espanya 
seran negatius, excepte en la premsa 
local i internet
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

El sector d’Entreteniment i Mitjans és cada dia més divers, com-
plex i obert, de manera que el repte per a les companyies és 
identificar amb agilitat les oportunitats que ofereix un món acce-
lerat on la digitalització ha canviat les regles del joc.

Segons l’estudi Entertainment and Media Outlook, elaborat per 
PwC, el camp que experimentarà una pujada més forta en tot 
el món al llarg dels propers cinc anys serà el de la Publicitat a 
Internet, amb un augment del 11,1%, superant al d’Acceso a 
Internet, que arribarà al 6,8%. 

En el pol oposat, l’edició de revistes i diaris experimentarà el 
descens més pronunciat. No obstant això, cal destacar que en 
aquest cas també hi ha diferències entre els diferents mercats 
i mentre a Amèrica del Nord els ingressos de la Premsa cauran 

un 3,1%, a l’Índia augmentaran un 2,7%. En aquest escenari 
tan divers, els patrons de consum seguiran canviant. Els ingres-
sos del sector estan migrant des dels negocis relacionats amb 
l’edició de publicacions en paper als serveis de vídeo i internet, 
especialment a les plataformes de vídeo over the top (OTT) i a 
les companyies relacionades amb la gestió de dades.  
 

Segons l’estudi de PwC, els ingressos del sector de la Premsa 
a Espanya continuaran amb una evolució negativa, ja que en 
els propers cinc anys patirà caigudes fins a acumular un taxa 
negativa del 2,4% (CAGR), en passar d’un volum de 1.645 mi-
lions d’euros en 2104 als 1.457 que obtindrà en 2019. L’esforç 
dels grups editorials per digitalitzar els seus productes i con-
tinguts es veurà recompensat amb un augment del 11% (CA-
GRE) en els ingressos per publicitat digital en aquest període 
-sumarán 281 milions d’euros en 2019-, però aquesta font de 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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ingressos encara està lluny del volum de negoci de la publicitat 
impresa, que continuarà amb la pèrdua de facturació continua-
da fins a acumular una caiguda del -4% (CAGRE) entre 2014 i 
2019, quan arribarà a la xifra de 501 milions d’euros.

La circulació tindrà una tendència similar a la publicitat. men-
tre l’augment d’ingressos en circulació digital tindrà una taxa 
anual composta del 16% en el període 2014-2019, any en el 
que arribarà als 30 milions d’euros, la circulació en paper, amb 
un volum molt superior, patirà una caiguda del -5% (CAGRE) en 
passar de 853 milions d’euros a 645 en aquest període.

La Premsa no ha acabat el seu procés d’aterratge a la nova 
realitat digital.
El consum d’informació en paper cau a ritmes accelerats i la pu-
blicitat es retira d’un suport que es veu abandonat pels lectors. 

Després de perdre una part important de la seva difusió, el futur 
dels editors de premsa per als propers anys passa per alinear 
els seus continguts als interessos de l’usuari i adaptar-se als 
seus nous hàbits, oferir-los en tot tipus de plataformes i, també, 
per crear nous models de captació d’ingressos que possibilitin 
un augment dels ingressos mitjançant una venda segmentada 
basada en la informació d’usuari. Hauran oferir els seus pro-
ductes en formats responsive que satisfacin les necessitats 
d’impacte i rellevància que requereixen els anunciants i hauran 
de fer front al desenvolupament dels adblockers, funcionalitats 
que permetran elegir el usuari si vol consumir el contingut di-
gital sense anuncis i que poden suposar una seriosa amenaça 
per als comptes de resultats dels grans grups editorials.

Capçaleres locals.- Les capçaleres regionals i locals tenen 
una realitat diferent. Seguiran tenint un comportament positiu 
en els pròxims anys a causa de la seva sòlida implantació, al re-
coneixement de les seves marques i a la singularitat dels seus 
continguts.

En els propers anys veurem iniciatives orientades a la monetit-
zació del consum digital de notícies en dos àmbits: d’una ban-
da, mitjans locals que rendibilitzen el caràcter més exclusiu de 
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les notícies properes en la mesura que aquestes no es troben 
en altres mitjans i, de l’altra, per l’aparició de noves capçaleres 
en línia, natives digitals, orientades a monetitzar la informació 
digital.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’interesantíssim es-
tudi de PwC Entertainment and Media Outlook 2015-2019-Es-
paña. CLIQUEU AQUÍ 

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
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Els diaris britànics s’uneixen per no 
morir
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia

   
Els editors britànics es van reunir aquest mes i van prendre la 
decisió d’estudiar fórmules que els permetin treballar junts. Una 
caiguda generalitzada dels ingressos derivats de la impressió 
els ha portat a deixar de banda la rivalitat per intentar guanyar 
més diners.

Els grans grups de premsa britànics han acordat iniciar un pe-
ríode d’investigació per veure com poden treballar més estre-
tament i compartir costos, asseguren fonts del Financial Times. 

Diaris com The Sun, The Guardian, The Daily Mail o The Times 
s’han involucrat en el Projecte Juno per lluitar contra l’amenaça 
que suposa per als seus ingressos publicitaris el monopoli de 
Facebook i Google.

Els ingressos publicitaris del paper han caigut entre un 15 i un 
20% el 2016, després d’una caiguda del 15% en 2015. Quant a 
la circulació, la majoria dels diaris ha experimentat un descens 
de lectors, amb l’excepció de The Times que va augmentar les 
seves vendes un 12%. Una pujada del preu dels exemplars pre-
tenia en part compensar aquestes caigudes, però mentre els 
ingressos per publicitat digital es segueixin alentint, als propie-
taris no els ha quedat més remei que unir-se per sobreviure.

Els editors asseguren que un futur comercial comú representa 
una gran oportunitat per a les editores i els seus clients, facili-
tant-los la compra d’espai publicitari en paper i digital.

Financial Times assegura que no està participant activament 
en els debats perquè considera que una organització interna-
cional vetlla millor pels seus interessos comercials. El diari s’ha 
unit a The Economist, Reuters, CNN i The Guardian en la co-
neguda com Pangaea Alliance, una xarxa de publicitat progra-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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màtica que reuneix audiències premium. No obstant això, The 
Guardian sí està intervenint en les converses amb els mitjans 
nacionals.

Els editors han de pensar bé quin serà el pas a seguir, ja que un 
únic equip de vendes de publicitat podria provocar la interven-
ció de l’Autoritat dels Mercats i la Competència. Financial Times 
assegura que si finalment els mitjans aconsegueixen arribar a 
un acord, no podria ser posat en marxa abans del 2018.

La Vanguardia ven 29.800 exemplars 
a quiosc contra els 41.000 d’El 
Periódico
Les dades de l’OJD de setembre tornen a donar un bon cop 
als diaris impresos d’àmbit estatal. Entre les novetats trobem 
que La Razón supera ABC per primera vegada i que El País 
s’enfonsa més que la mitjana del sector. Les dades de l’OJD de 
setembre reflecteixen que el El País va registrar una difusió de 
174.000 exemplars, un 20% menys que al setembre de 2015 
i una pèrdua de 45.0000 exemplars en dotze mesos. La dada 
de difusió és molt pitjor que la resta dels seus competidors, 

mentre que en venda en quiosc El País va arribar als 114.900 
exemplars, un 14% de caiguda enfront dels 133.700 exemplars 
de setembre de 2015, en subscripcions registra la caiguda més 
important: el diari va mantenir actives 42.000 subscripcions al 
setembre, una caiguda del 34% equivalent a 23.000 exemplars 
menys en un any.

Quant a la resta dels diaris estatals, segons OJD,  El Mundo 
es queda en 106.000 exemplars de difusió, un 13% menys en 
un any, mentre que les seves vendes al número van arribar als 
69.000 exemplars, un 18% de retrocés comparat amb setembre 
de 2015. ABC va arribar als 88.800 exemplars, un 17% menys 
mentre que les seves vendes es van quedar a 62.000 exem-
plars, un 18% de retrocés.

El Periódico es va quedar amb 79.000 exemplars a l’agost, un 
10% menys en difusió i 41.000 exemplars de vendes, un 16% 
menys. La Vanguardia en tant va arribar als 107.000 exemplars 
de difusió, un 17% menys i a 29.800 exemplars en vendes, un 
18% de caiguda. Tanca la llista La Razón amb 90.900 exem-
plars i una caiguda del 3% en difusió i 57.000 exemplars i una 
caiguda del 5,2% en vendes. La novetat és que per primera 
vegada el diari La Razón supera en difusió total a la seva com-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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petència d’ABC, relegant al diari de Vocento al quart lloc dels 
generalistes i estatals editats a Madrid. (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

La influència de les revistes ha 
crescut un 1,4% en l’últim trimestre

L’estudi ARI 360º mostra com l’abast de les revistes membres d’ARI 
s’ha incrementat en un +1,4% des del trimestre anterior i +6,0% en 
els últims sis mesos. Segons aquest últim informe, les revistes han 
generat 156.585.636 contactes al mes d’agost de 2016. 

ARI 360º és l’informe mensual d’audiència i influència del mitjà 
revistes detallat per marca. És un nou mesurament de la indús-

tria que mostra la demanda de contingut del mitjà revistes, me-
surant l’audiència en múltiples plataformes i formats, incloent 
edicions en paper, digitals, webs, vídeo i xarxes socials, per 
primera vegada una anàlisi centrat en l’usuari i no en el su-
port. ARI 360º ofereix una foto detallada, àmplia i exacta de la 
vitalitat del medi revistes. Mai –diu l’informe- les marques de 
revistes han tingut tanta força com fins ara. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi ARI 
360º CLICANT AQUÍ  (de Periódico Publicidad)

Prisa redueix els seus beneficis amb 
els seus ingressos caient un 3,8%

Prisa ha presentat els seus re-
sultats dels primers nou mesos 
de l’any amb uns beneficis de 
14 milions d’euros, un 67% 
menys que els 43 milions que 
va guanyar en el mateix perío-
de de l’any anterior. Aquests 
resultats es deuen en part al mal acompliment dels ingressos 

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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de ràdio i la caiguda d’ingressos de circulació de diaris. Això 
ha repercutit en un descens dels ingressos globals, un 3,8%. 
L’EBITDA va ser de 198.800.000, un retrocés del 1,6% en com-
paració a les dades de gener i setembre de l’any passat.

Quant a l’àrea d’Educació (Santillana), els ingressos a Espanya 
van ser de 151 milions (una caiguda del 4,7%), amb un EBITDA 
de 68 milions, un retrocés de l’1,9%. A Prisa Ràdio les coses han 
anat una mica pitjor. Els ingressos a Espanya com la publicitat han 
caigut un 2,9% a Prisa Ràdio; en total els ingressos van ser de 129 
milions, un 3,2% menys. L’EBITDA de ràdio va ser de 20 milions, 
un 27,9% menys, i l’EBIT va ser de 11,7 milions, un 34,4% menys.

La nota discordant l’ha donat la divisió de premsa, que sí que 
va aconseguir augmentar la seva facturació fins setembre en 
un 2,1%, fins a arribar als 174.100.000 d’euros. La publicitat 
va aportar 78.900.000 d’euros (+ 6,5%), impulsada per la publi-
citat digital, que es va disparar un 20% en aquest període i ja 
representa el 41% dels ingressos publicitaris (32,2 milions). Per 
contra, la venda d’anuncis de premsa va disminuir un 6,4%. Així 
mateix, la circulació va registrar 69.900.000 d’euros (-3,4%) 
a causa de la caiguda en les vendes d’El País (-11,3%) i AS 
(-4,9%). (de Prnoticias i AEC)

Així va ser el negoci de les agències 
de notícies en 2015

El model de negoci tradicional de les agència de notícies s’està 
ressentint en els últims anys com a conseqüència de l’actual 
crisi econòmica que estan vivint els seus clients -els mitjans 
de comunicació-, que estan retallant totes les seves inversions 
des de fa ja gairebé una dècada. En aquest context, l’excepció 
és Europa Press. La seva societat capçalera, Heredia 3G, va 
tenir unes vendes de 22.310.000 d’euros, un 3,59% més que fa 
un any, el que li ha permès acabar l’exercici amb 410 empleats, 
gairebé 30 més que fa un any.

Per contra, les altres dues agències de notícies més importants 
d’Espanya: EFE i Servimedia no presenten bons resultats. EFE, 
de propietat pública, va tenir unes pèrdues l’any passat de 7 
milions d’euros, 2,7 milions més que no pas un any abans; la 
companyia presidida per José Antonio Vera ha perdut més de 
38 milions d’euros en els últims sis anys. Actualment, l’empresa 
pública dóna feina a més de 1.200 professionals, és a dir, el 
triple que Europa Press.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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També amb pèrdues està Servimedia. Aquesta agència propietat 
al 100% de l’ONCE va perdre l’any passat 4,8 milions d’euros, fet 
que suposa multiplicar per quatre els números vermells obtinguts 
en 2014. Cal dir que aquest resultat inclou una provisió pel seu 
local del carrer Almansa (Madrid) de 3,9 milions d’euros. Si s’aïlla 
aquest efecte, Servimedia millora el resultat d’explotació de l’any 
anterior en un 7%. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Constituït el consell rector de la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació

Aquest dimecres al matí van prendre possessió nou dels deu 
membres previstos del consell rector de la Corporació Valencia-
na de Mitjans de Comunicació, que posteriorment van celebrar 
la reunió per constituir formalment el nou òrgan, iniciant així la 

seva activitat. En la primera sessió es va acordar apoderar el 
seu president, Enrique Soriano, perquè pugui fer les gestions 
necessàries per posar en marxa la nova radiotelevisió. A més, 
s’ha escollit Mar Iglesias com a vicepresidenta i s’ha nomenat 
Ferran Bargues Estellés com a secretari no conseller. L’òrgan 
directiu el completen els vocals Vicent Vergara, Vicente Cutan-
da, Rafael Xambó, José Martínez, María Lozano, Raquel Pi-
queras i María Dolores Navarro.

Amb la presa de possessió del consell rector de la CVMC, el 
president de la Generalitat, Ximo Puig, va donar per acabat el 
debat en el “camp de la política”, i va animar els membres del 
nou ens públic a posar en marxa una radiotelevisió de qualitat i 
en valencià que serveixi a l’interès general. (d’AEC)

Una nova publicació analitza la 
gestió de comptes a les agències de 
comunicació 
Acaba de sortir al mercat una nova publicació que, sota el títol 
La gestió de comptes a l’agència de comunicacions de mar-
keting, ha estat editada per Esic Editorial, i l’autor és Joaquín 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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d’Aguilera. Es tracta d’un llibre que pretén esdevenir una guia 
que serveixi d’ajuda als professionals per entendre millor la 
funció dels departaments de comptes, així com per a un millor 
exercici professional. L’obra compta amb un enfocament pràctic 
i docent, i al mateix temps, amb rigor acadèmic.

La primera part està dedicada a una visió general del sector de 
les Comunicacions de Màrqueting, la seva evolució i caracterís-
tiques actuals, per passar a continuació a tractar sobre el princi-
pal subjecte, al costat del client, d’aquest sector, l’agència, en la 
qual es tracta de la seva estructura i els seus diferents tipus. La 
segona part està específicament centrada en la funció i tasques 
pròpies del departament de comptes, incloent la seva vessant 
financera i la gestió de comptes globals; a més de parlar de 
l’activitat de nous negocis. (d’AEC)
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El País, El Mundo i ABC bloquejaran 
als usuaris que activin l’extensió 
AdBlock o AdBlock Plus
per  Valeria Murgich / Merca20

Els grups editorials Prisa, Vocento i Unidad Editorial a què 
pertanyen, entre d’altres, diaris com El País, El Mundo, ABC, 
Marca o As han pres una decisió que altres mitjans en el món 
ja apliquen. Aquells usuaris que activin AdBlock i AdBlock Plus 
per no rebre publicitat, seran bloquejats. La informació, que ha 
estat coneguda per S’ha acabat la paciència dels grans mitjans 
de comunicació amb els bloquejadors de publicitat.

La informació, obtinguda per ADSLZone, dóna compte que 
aquesta mesura serà aplicada en les pròximes setmanes, el 
que podria afectar una gran part del 26 per cent dels usuaris 

espanyols que acudeix a aquesta modalitat, segons un estudi 
realitzat per IAB Spain, Ligatus i Elogia publicat el maig passat.

La decisió especifica contra l’ús de AdBlock i AdBlock Plus es 
deu al fet que actualment són les dues principals extensions 
usades per bloquejar publicitat en línia a nivell mundial, encara 
que existeixen altres opcions.

L’ús d’ad blockers, el creixement dels quals sembla seguir vent 
en popa, ha afectat nombrosos mitjans, ja que la gran majoria 
es finança a través de la publicitat, quan es dóna accés de for-
ma gratuïta al contingut. La situació dels bloquejadors de publi-
citat és un dels mals de cap més gran dels editors en l’actualitat 
i una de les mesures que han començat a implementar-se entre 
els grans mitjans de notícies, és precisament la que prendran 
d’aquí a poc els grups espanyols, per evitar la minva d’ingressos 
que es dóna arran del bloqueig d’anuncis per part dels usuaris 
que volen contingut gratuït.

Es tracta d’un problema de complexa resolució, ara com 
ara. No es pot negar que nombrosos formats de la publici-
tat que s’ofereixen en línia, arriben a pertorbar enormement 
l’experiència de l’usuari, mentre que al mateix temps, els in-
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ternautes volen contingut de qualitat, sense interrupcions, però 
amb poca disposició a pagar pel mateix .

En el cas dels tres grans grups espanyols que han decidit posar 
en pràctica la mesura de bloquejar als qui utilitzin les famoses 
extensions, la mesura hauria estat presa en consens precisa-
ment per la necessitat de finançar el contingut que produeixen 
amb publicitat, si es desitja l’accés gratuït.

La data d’entrada en vigència d’aquesta decisió encara no es 
coneix, i fins i tot s’estudia oferir una possibilitat de pagament 
reduït (d’1 a 3 euros) per una versió sense publicitat, però 
d’antuvi es realitzen proves sobre aquesta mesura i no es des-
carta que el bloqueig als usuaris de AdBlock sigui el mateix dia 
en totes les publicacions de Prisa, Vocento i Unidad Editorial.

Els editors alerten de la pèrdua 
d’identitat a Google AMP

La pèrdua de control de la seva pròpia marca en diverses plata-
formes com Google AMP ha posat en alerta els editors de diaris 
digitals. Per si fos poc, a aquesta disminució de la identitat de 

la marca se li suma també la reducció d’ingressos per venda 
publicitària.

Malgrat que l’eina AMP de Google ofereix un més gran control 
als editors que Facebook Instant Articles,   segueixen perce-
bent inconvenients per mantenir la seva identitat, que agrupa 
tant el logotip, com un determinat tipus de lletra o fins i tot el 
format d’imatge. En aquesta tessitura s’han situat publicacions 
com About o Sports Illustrated. Neil Vogel, CEO d’About, ha 
revelat que gran part del trànsit de la seva companyia proce-
deix d’AMP. No obstant això reconeix que la seva identitat està 
totalment perduda.

El problema està ocasionat perquè molts elements de disseny 
no són suportats per Google AMP. No obstant això, AMP surt 
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molt afavorida en les comparacions respecte a altres platafor-
mes com l’eina de notícies d’Apple -que no deixa de ser un 
canal RSS- o la pròpia Instant Articles. En ser una font oberta, 
Google AMP atorga més capacitat de maniobra als editors.

Un altre problema comú apareix en tractar d’inserir l’opció de 
“llegir història completa”. Aquesta modalitat és usada pels edi-
tors en altres plataformes per intentar portar els lectors al seu 
propi portal web, però aquest ús no està disponible en AMP. (de 
websdirec)

Google News pot tornar Espanya
  
Madhav Chinnappa, director de relacions estratègiques amb els 
mitjans de Google, ha assegurat que estan disposats a obrir de 
nou l’agregador de notícies si el Govern espanyol que pogués 
formar-se en pocs dies fa marxa enrere i permet renunciar a 
cobrar per enllaçar continguts. “Tant de bo que canviïn la legis-
lació”, ha dit. 

L’agregador de notícies va tancar a Espanya a finals de 2014, tot 
just uns dies abans que entrés en vigor l’anomenada Llei Las-

salle, una modificació legislativa sobre la protecció dels drets de 
propietat intel·lectual que va entrar en vigor el gener de 2015 i 
que establia un cànon obligatori i irrenunciable per als mitjans 
si el seu contingut era enllaçat per agregadors de notícies com 
Google News o Menéame. Tot i que alguns mitjans van aplau-
dir la mesura, la caiguda del trànsit derivada de l’eliminació 
d’aquests enllaços va fer que molts canviessin d’idea poc temps 
després. En paral·lel, un grup de mitjans, especialment els digi-
tals, sempre han advocat per eliminar l’article que estableix el 
cànon obligatori. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

PAN incorpora a la seva xarxa al grup 
lainformacion.com, Periodista Digital i 
ESdiario.com

La xarxa PAN ha sumat set nous 
suports digitals a la seva xarxa 
de suports publicitaris després 
de la incorporació del Grup La 
Información.com (lainformacion.
com, 233grados.com, practico-
pedia.com i mujer.es), així com 
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els mitjans generalistes: Periodista Digital, Esdiario.com, i la 
publicació de moda i tendències, Vanidad.es. Amb aquestes 
incorporacions, PAN reforça el seu posicionament en el mer-
cat unint aquests nous sites a grups editorials líders com Uni-
dad Editorial, Editorial Prensa Ibérica, Hearst o Grupo Godó. 
Aquesta nova incorporació arriba després de la recent aliança 
comercial anunciada per aquestes tres capçaleres (lainforma-
cion.com, periodistadigital.com i esdiario.com) per situar-se en 
la segona posició en audiència entre els mitjans nadius digitals 
amb més de sis milions d’usuaris únics. 

D’aquesta manera, PAN aconsegueix sumar més de 40 nous 
suports a la seva xarxa publicitària durant 2016 després de les 
recents incorporacions també de les nou capçaleres digitals 
pertanyents al Grupo RBA (National Geographic, Semana, Lec-
turas, El Mueble, Cuerpo y Mente, InStyle, PC Actual, Arquitec-
tura i Diseño) i els mitjans del Grup IDG (ComputerWorld, Pc 
World...), especialitzat en informació tecnològica i informàtica. 
(d’AEC)

FT.com demana als seus lectors 
que desactivin els bloquejadors 
publicitaris al seu web

El portal de The Financial Times ha realitzat un experiment de 
trenta dies de durada amb el qual ha aconseguit que bastants 
de lectors de la seva pàgina web configurin els seus ‘ad bloc-
kers’ per rebre la publicitat que se serveix al diari econòmic. 
FT.com demana als seus lectors que desactivin els bloqueja-
dors publicitaris al seu web. FT.com ha desenvolupat aquesta 
iniciativa pilot entre un grup de 15.000 lectors registrats.

El diari va dir a una part d’ells que fer informació no és gratis i 
els va demanar educadament que incloguessin el web del ro-
tatiu en el seu bloquejador de publicitat perquè els anuncis els 
arribessin normalment. Sorprenentment, i malgrat que se’ls va 
oferir l’opció de descartar la notificació, el 40% va accedir a fer-
ho. (d’Advertising Age)
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Creixement del 3,8% en la inversió 
publicitària dels primers nou mesos 
de 2016
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació i INFOADEX

Es manté el creixement de la inversió publicitària en els nou 
primers mesos del 2016. La inversió publicitària adreçada a 
mitjans convencionals en els nou primers mesos de l’any ha 
crescut el 3,8% sobre el període equivalent de l’any anterior, 
amb una xifra de 2.951,9 milions d’euros, enfront dels 2.843,3 
milions del 2015. En els nou primers mesos de 2016 ha crescut 
un 7,2% la inversió publicitària del grup de les televisions nacio-
nals en obert, que ha arribat als 1.372,1 milions d’euros, situant 
la seva quota de mercat en el 90,6%. Mediaset Espanya, amb 

un creixement del 7,3%, ha assolit una xifra de 663.300.000, 
havent obtingut una quota de mercat del 43,8%. Atresmedia ha 
assolit una xifra de 645.300.000 fet que suposa un creixement 
del 6,6% respecte al mateix període del 2015, situant la seva 
quota en el 42,6%.

Televisió, que segueix sent el primer mitjà pel seu volum 
d’inversió, ha crescut un 6,4%, assolint els 1.515,0 milions 
d’euros de gener a setembre de 2016. Diaris, segon mitjà pel 
seu valor absolut d’inversió publicitària, ha patit en els primers 
nou mesos de 2016 una disminució del -6,2%, amb una inversió 
de 418.100.000 d’euros. Internet (formats gràfics), que ocupa el 
tercer lloc per la seva xifra d’inversió, se situa en 336.700.000, 
presentant l’increment més acusat d’entre tots els mitjans con-
vencionals per a aquest període, amb un 17,2% de creixement 
sobre la xifra corresponent a l’any anterior.

Ràdio és el quart mitjà per volum d’inversió, amb un creixement 
en el període del 3,4%, situant-se en els 273.500.000 en els nou 
primers mesos de l’any. No obstant cal tenir en compte que s’ha 
ampliat la cobertura de control; l’evolució del mitjà descomptant 
aquest efecte és de l’1,3%. Exterior, amb un decreixement del 
-1,3%, se situa en uns ingressos publicitaris de 199.600.000 
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d’euros. Revistes, la inversió de gener a setembre de 2016 és 
de 173.200.000, presenta un descens en la inversió del -4,6% 
respecte al mateix període de l’any anterior.

Suplements i dominicals presenten un índex d’evolució del 
-10,8% sobre els primers nou mesos de l’any anterior, cosa que 
els situa en 21,3 milions d’euros. Cinema creix en un percen-
tatge del 4,9%, de manera que situa la seva xifra en el període 
gener-setembre de 2016 a 14,6 milions d’euros.

Convé destacar que les xifres que es mostren a la taula han 
estat en determinats casos estimades per InfoAdex. També cal 
tenir en compte en l’apartat de les televisions estatals en obert 
que, als efectes d’aquesta anàlisi, s’han integrat sota el parai-
gua “grup” els canals de TDT que són 100% propietat de la 
cadena (multiplex).

Al seu torn, la inversió publicitària en el grup de les televisions 
autonòmiques es va situar en els nou primers mesos de l’any 
a la xifra de 89.400.000 d’euros, fet que suposa un descens 
de -4,9% sobre els 94,0 milions que es van registrar en el ma-
teix període de 2015. Aquesta evolució situa la quota de mercat 
d’aquest grup de televisions en el 5,9%.

Els canals de pagament mostren en el període un creixement 
del 7,3%, arribant a una facturació en 53,5 milions sobre els 
49.900.000 que tenien en els primers nou mesos de l’any ante-
rior, aconseguint una quota del 3,5% de l’ mercat.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’Informe Infoadex 
dels nou primers mesos de l’any 2016. CLICAR AQUÍ  

Catalunya Ràdio, líder a internet de 
ràdio en català al setembre i TV3 la 
més vista a Catalunya 

Segons dades auditades per comScore, Catalunya Ràdio 
arrenca la nova temporada amb el lideratge digital en català del 
mes de setembre a Catalunya, segons MMX multiplataforma. 
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Pel que fa a TV3, el mes passat va ser la cadena més vista a Ca-
talunya a través d’ordinador, segons VMX Video Metrix. En con-
junt, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és 
el grup audiovisual amb més consum de vídeo des de l’ordinador.

Les dades auditades per comScore confirmen el domini de Ca-
talunya Ràdio a consum web en català des de mòbils i ordina-
dors a Catalunya, amb un total de 164.000 usuaris únics men-
suals que han consumit els continguts digitals de l’emissora, 
durant el mes de setembre.

Pel que fa a TV3, durant el mes de setembre, un total de 
1.293.000 usuaris únics han consumit els continguts penjats a 
la web. TV3 ha estat la cadena amb més espectadors de vídeo 
a través d’ordinador a Catalunya el mes passat. (de comScore)

Snapchat ja no compartirà els seus 
ingressos publicitaris amb els editors

Fins ara, snapchat compartia els ingressos publicitaris amb els 
editors que publicaven continguts a la secció Discover, però 
això canviarà, ja que la xarxa social de missatgeria efímera ha 

anunciat que els beneficis per publicitat que generi la platafor-
ma aniran a parar íntegrament al seu guardiola.

A partir d’ara, la xarxa social pagarà una quantitat quan un editor 
publiqui continguts a la secció Discover. Aquest model de remu-
neració és el mateix que el que utilitzen les televisions quan com-
pren continguts per les seves graelles. Aquest canvi d’estratègia 
modifica les condicions fixades en el moment de llançament de 
Discover. Fins ara, els editors han pogut comercialitzar els espais 
publicitaris dels seus continguts en col·laboració amb l’equip de 
vendes de snapchat, que també podia vendre aquests mateixos 
espais. Arran d’aquest canvi, snapchat tindrà un control absolut 
sobre el seu inventari.  (de Recode)

YouTube és el segon mitjà més visitat 
després de la televisió

Es tracta de les dades aportades per YouTube Premium, en una 
trobada amb marques, anunciants, agències i creadors sobre 
com són els usuaris de YouTube a Espanya, evolucionant el 
contingut i la seva creadors o quines possibilitats ofereix You-
Tube a les marques per connectar amb la seva audiència. Per 
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analitzar el seu perfil, Belén Barreiro, directora de MyWord i 
expresidenta del CIS, va presentar l’estudi Mikroscopia amb 
conclusions com que el 65% dels espanyols veuen vídeos a 
YouTube almenys una vegada a la setmana.

YouTube és una plataforma totalment heterogènia on el nom-
bre de dones i homes és pràcticament el mateix. 43% dones i 
57% homes. El rang d’edat d’usuaris és molt ampli. El 63% dels 
usuaris tenen entre 35 i 65 anys YouTube atén totes les classes 
sociales. Es interclassista (30% classe mitjana-alta, 42% classe 
mitjana i el 28% classe baixa). Els usuaris de YouTube tenen 
interès en una gamma molt variada de temes: música, cuina, 
comparatives de producte, moda. (d’Intermedia)

La inversió en el sector del màrqueting 
va créixer fins al 6,4% el 2015

S’ha presentat l’estudi AMES (Anàlisi de la Inversió de Màr-
queting a Espanya), el primer informe, realitzat per la Associa-
ció de Màrqueting d’Espanya i Infoadex, a nivell mundial que 
quantifica l’impacte econòmic del màrqueting en un país con-
cret, on revela que 2015 ha estat un any de creixement per al 

sector. La inversió en màrqueting s’ha incrementat en un 6,4% 
durant l’exercici passat, davant del 5,3% que va pujar el 2014, 
sent el segon any consecutiu en què es registra creixement. 
Dades, que mostren que la seva evolució ha estat per sobre de 
l’increment del PIB nacional (3,2%).

Com sempre, on més es concentra la inversió (gairebé un 
63%) és en les àrees de Publicitat, Comunicació i Promoció. En 
aquest sentit les accions de màrqueting digital són les que més 
han crescut, destacant també la inversió en “mòbil”. Pel que fa 
a l’ocupació, també ha augmentat el nombre de persones que 
treballen en màrqueting, en un 3%, representant 97.000 llocs 
directes. De cara a 2016, el grup d’experts que elabora l’Estudi 
AMES, estima que serà un exercici positiu per a la inversió en 
màrqueting, amb un creixement al voltant del 5,5% anual. Els 
lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi AMES. 
Només cal CLICAR AQUÍ  (de Periódico Publicidad)
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Libertad Digital llança nous formats 
publicitaris amb Sublim Skinz
La xarxa espanyola de Sublim Skinz, que inclou més de 300 llocs 
en els sectors premium i longtail, afegeix l’inventari de Libertad 
Digital a la seva oferta comercial. El Grup Llibertat Digital, (esRa-
dio, el diari Libertaddigital.com) i ara també Libertad Digital TV 
(canal 125 de Movistar) han arribat a un acord amb l’empresa 
tecnològica Sublim Skinz, especialitzada en el format Skin, per 
millorar l’oferta de serveis publicitaris amb formats especials. 

Amb aquesta col·laboració, Llibertat Digital podrà oferir als seus 
clients noves versions del format publicitari, utilitzant des de 
l’Skin bàsic fins a solucions premium amb vídeo a full screen, 
proposant així majors possibilitats creatives. (d’El Publicista)

El Triplex de l’ONCE és el nou 
llançament de TBWA Espanya

Per tal d’augmentar la participació dels joves en la seva categoria 
de Loteries Actives, l’ONCE acaba de llançar un producte innova-
dor, de mecànica molt senzilla, que ofereix moltes possibilitats de 

guanyar a un preu molt reduït: només 0,50 €. Atès el nom del pro-
ducte i el posicionament-objectiu, TBWA\Espanya ha plantejat una 
campanya en la qual les combinacions de tres elements i la seva 
associació amb un nom o paraula s’han convertit en protagonistes.

Així, “amb tres mosqueters/una novel·la”, “amb tres desitjos/
un geni”, “amb tres caravel·les/un descobriment”..., apareixen 
diferents escenes que barregen l’animació, la il·lustració o la 
imatge real i una música ràpida acompanya l’enumeració de 
conjunts de tres que introdueix la presentació del concepte: 
“Nou Triplex de l’ONCE. Tres xifres que donen molt de joc”.

La campanya de comunicació, que busca un llenguatge actual, 
modern i notori es compon de accions especials a TV, falques i 
mencions de ràdio, cartelleria i vinils per a punts de venda així 
com display a Internet. (de La Publicidad)

Primera campanya publicitària de la 
beguda Yosoy

Yosoy és una beguda vegetal pertanyent a l’empresa Liquats 
Vegetals que s’elabora al parc natural del Montseny, muntanya 
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que és la icona de la primera campanya de publicitat, amb la 
qual l’anunciant vol posicionar la marca com a referent de be-
guda 100% vegetal , natural i saludable.

“Amb aquesta campanya volem donar el primer pas per co-
mençar a construir una marca que mai abans ha fet comuni-
cació de cap tipus. Té moltes característiques que la fan única, 
com que són els líders i pioners a Espanya, que tenen tecno-
logia pròpia que els permet extreure el millor sabor amb la mí-
nima intervenció, o que no usen transgènics; a més,  són els 
únics que fan servir aigua de muntanya, el que incideix en el 
gust i en la salut”, comenta una nota de premsa Lola Mullen-
Lowe Barcelona, agència responsable de la campanya.

Sota el concepte “Res més que natura en cada gota”, s’han 
desenvolupat sis espots per a televisió i un vídeo on es pot 
veure part del càsting que es va dur a terme per seleccionar 
la muntanya protagonista de la campanya. A més, l’agència ha 
creat un microsite i peces per a campanya exterior. Arena Me-
dia maneja els mitjans. (de Marketing News)

Nova campanya de Repsol
Sobre l’escenari d’una estació de servei, la nova campanya de 
Repsol presenta diverses històries personals que abasten tots 
els públics, sempre sota el concepte “A vegades cal aturar-se 
per poder seguir”. Per a la creació de la campanya, l’agència La 
Résistance ha utilitzat un llenguatge cinematogràfic, res publi-
citari i, per a això, va triar a una directora de cinema de la talla 
de Gràcia Querejeta com a realitzadora. 

La campanya que s’ha llançat inclou quatre espots d’un minut de 
durada cadascun i amb presència en televisió, premsa, ràdio i mi-
tjans digitals, a més de la creació d’historias.repsol.com, un espai 
que convida a la gent a explicar les seves històries. (d’AEC)

No saps, però sí saps és el nou espot 
de Publicis per a La Primitiva

Publicis llança la nova campanya de Loteries i Apostes de 
l’Estat per a La Primitiva amb un nou punt de vista que podem 
descobrir en la campanya “No saps, però sí saps”.  “Escolta, i 
si et toca La Primitiva què faries?”. Aquesta nova campanya de 
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Publicis vol fer al·lusió al nostre bloqueig quan ens enfrontem a 
la pregunta “què faries si et toca?” Tot i haver-ho pensat i imagi-
nat mil vegades, i d’aquí neix el nom de la campanya “no saps, 
però si saps”. El nou espot de Loteries i Apostes de l’Estat ha 
estat produït per BLUR i dirigit per Marín Jalfen. La campanya, 
que estarà on air des del 26 d’octubre, compta amb un espot, 
una falca de ràdio, exterior, premsa i campanya display. (de La 
Publicidad)

Contrapunto BBDO torna a enamorar-
se de l’Smart

Mercedes-Benz Espanya torna a sorprendre, amb una altra ori-
ginal campanya, aquesta vegada en pro de l’amor i amb els 
seus models més urbans i més de moda. Resolent l’enrenou 
iniciat per la campanya #smartlovers, en la qual vam poder veu-
re des de la Paula Echevarría fins a Mario Vaquerizo cantant en 
la seva smart per la ciutat, Contrapunt BBDO juntament amb 
smart han posat en marxa la fase final de la campanya amb els 
#smartlovers dates, una acció tàctica que finalitza en el punt 
de venda.

La campanya compta amb originals materials en xarxes socials, 
digital, gràfica i ràdio, on es convida a la gent a enamorar-se 
d’smart. Si s’atreveixen a demanar-li una cita i el coneixen vol-
dran sortir amb ell, segur. (de Control)
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Google i Facebook empenyeran als 
mitjans a crear realitat virtual
Per Techcrunch

La distribució de continguts s’ha industrialitzat, cada vegada 
més la creació respon a interessos de consum, més que a la 
producció creativa i definitivament aquest és un paradigma que 
se sembra en la distribució de continguts de vídeo en realitat 
virtual i vídeos gravats en 360 graus. 

Les companyies de mitjans han anat entenent que el futur es 
troba al web, a les xarxes i la multidisponibilitat de contingut, 
generant plataformes completes que integrin l’escrit al costat de 
les imatges i vídeos, però hi ha un dilema sense resoldre, què 

ve primer la distribució o la creació del contingut? Els mitjans 
de comunicació han d’estar atents, perquè Google, Facebook i 
altres grans companyies podrien empenye’ls ben aviat a crear 
continguts en VR, però no està ben clar.

Aquesta interrogant sorgeix sobre la necessitat de detectar si 
s’ha de crear contingut en realitat virtual per a distribuir i ser 
consumit o si per contra aquest contingut serà demanat pel ma-
teix usuari en la mesura que ho vulgui consumir. Certament, 
en els mitjans tradicionals als consumidors se’ls indicava quin 
contingut tindrien, però cada vegada més les persones saben 
què volen i ho demanen, sense embuts. Encara fan els primers 
passos les diverses infraestructures per distribuir el contingut 
en realitat virtual i el contingut en 360º, fins ara hi ha algunes 
opcions com Google, Samsung i altres desenvolupaments més 
petits, però res que acabi per ser universal i un estàndard de 
distribució, tal com un disc Blu-ray o una memòria USB.

Rumb a un estàndard de distribució de realitat virtual i 360 
graus
S’estan fent alguns intents seriosos per crear un mitjà de distri-
bució impulsant un estàndard anomenat CCDM, un mòdul curat 
de lliurament centralitzada, que en principi s’està utilitzant per a 
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esdeveniments puntuals i projectes específics però fins ara no 
ha pogut aconseguir-se l’acord per adoptar com un mitjà oficial.

No obstant això, el projecte de CCDM avança i seria una aliança 
d’empreses entre múltiples firmes, per crear el que seria el pri-
mer consorci VR/360 del món, amb l’objectiu d’unificar criteris 
en la distribució d’aquests continguts i evitar la creació sense 
sentit d’un munt de dispositius que acabaran a les escombra-
ries en un parell de mesos. 

Bàsicament en CCDM es veurien les cares de Facebook, Goo-
gle, Samsung i Sony al costat de les productores dedicades al 
contingut com Amazon, Netflix, HBO i Hulu, unint-se en un bloc 
sòlid en què quedarien segregades algunes empreses petites 
que simplement es neguen a alinear-se, encara que soni cruel, 
és el joc del mercat de consum a nivell mundial.

Al voltant dels continguts es desplegarà tot un mercat de realitat 
virtual i gravats en 360 graus, des de sales de cinema, de la qual ja 
hi ha una petita experiència, llançament de pel·lícules que podran 
ser comprades i vistes a casa, lloguer de contingut com Netflix, 
rentar pel·lícules d’HBO, tot des de la comoditat d’un casc de re-
alitat virtual o des del monitor veient un vídeo gravat a 360 graus. 

Certament aquest tipus de contingut s’haurà d’iniciar amb cos-
tos molt baixos per poder competir, ja que cap usuari estaria 
en disposició de pagar una subscripció que superi ara el valor 
d’una entrada de cinema.

Millores de WhatsApp per a iOS

En actualitzar l’iPhone veiem que el botó d’enviar ha canviat. 
Però a més d’aquest canvi de disseny l’aplicació ha incorpo-
rat algunes funcionalitats interessants, que ja eren usades pels 
usuaris d’Android. Ha arribat la versió 2.16.12 de l’app de mis-
satgeria instantània del sistema operatiu iOS.

Es poden afegir emoticones i text a les fotografies i els vídeos 
que es comparteixen aWhatsApp i podem dibuixar sobre ells 
escollint el gruix del traç i també el color, el tipus de lletra... 
També s’incorporen filtres nadius en WhatsApp, que ara per-
met pixelar les imatges o llevar-los el color, per exemple. Amb 
aquestes novetats, WhatsApp tracta de semblar-se més a 
snapchat i imitar algunes de les seves funcionalitats més ac-
ceptades pels usuaris.
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No obstant això, no són les úniques. Per exemple, WhatsApp 
ara també permetrà als administradors dels grups que enviïn 
enllaços d’invitació perquè nous contactes puguin afegir-se a 
ells. A més, WhatsApp també afegeix un flash frontal a la seva 
aplicació nativa de càmera per poder prendre imatges en con-
dicions de baixa il·luminació, sobretot selfies. (de Tecnoxplora)

Arriben, per fi, les videotrucades de 
Whatsapp

La versió beta, la 2.16.318 (per iOS i Windows Phone), ja és en 
proves (perquè els usuaris d’Android ho facin, queda una mica 
més de temps). Així, i amb la versió “per a tots els públics en 
camí”, es planteja una pregunta: Quins passos cal seguir per 
realitzar aquestes videotrucades?

El procés és senzill, en-
cara que comporta un 
pas imprescindible (al-
menys fins que surti la 
versió estable): fer-se 
provador (o betatester). 

El procés no és complicat i es resumeix en un simple registre 
a la seva pàgina web. Un cop aquest donat d’alta, es descarre-
garà i instal·larà el producte en el teu Smartphone. També pots 
optar per la via manual, que consisteix en la instal·lació de la 
APK (com amb qualsevol altra aplicació o joc). Això sí, cal re-
cordar que per fer la videotrucada en WhatsApp, el receptor ha 
de comptar amb les mateixes condicions que nosaltres, perquè 
en cas contrari no fora possible.

Després d’això, el procés no difereix en res amb el d’una tru-
cada habitual. N’hi ha prou amb accedir al contacte i prémer la 
icona de trucada. S’obriran dues opcions: trucada de veu o de 
vídeo. No obstant això, hi ha la possibilitat que la videotrucada 
falli, cosa habitual en una BETA. (de Mobile)

Així podria ser el nou Mac d’Apple

Ahir, dijous, 27 d’octubre, 
hi havia una cita important 
amb Apple. Els de Cupertino 
van organitzar una Keynote 
sota el títol de “Hello again” 
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en la qual es diu que presentaran nous models de Mac. A partir 
d’ara tindrem moltes novetats relacionades amb els nous Mac-
Book Pro.  A més, també és possible que es vegi un nou Mac-
Book Air de 13” o bé un MacBook de 15”. I pot ser que llancin 
algun iMac, Mac Pro o Mac Mini, encara que és menys probable.

Els rumors diuen que la companyia de la poma llançarà un 
MacBook Pro més funcional amb la incorporació d’un nou pa-
nell OLED a la part superior del teclat que permetrà funcions 
personalitzades, depenent de l’aplicació en la qual estiguem. 
A més s’incorporaria al botó d’encesa el TouchID per no haver 
d’introduir la contrasenya cada vegada que vulguem entrar a la 
nostra sessió de Mac o descarregar alguna app. (de Voltaico)

El nou Windows 10 Creators Update

Durant el que va ser l’últim esdeveniment d’aquest any de Mi-
crosoft, la firma de Redmond va anunciar la gran actualització 
que rebrà Windows 10, una versió que estarà enfocada en els 
creadors i el seu nom ho confirma: Windows 10 Creators Upda-
te. Estarà disponible per al març del 2017 de forma gratuïta per 
als que posseeixen l’última versió del sistema operatiu.

L’actualització Creators Update està dividida en tres punts prin-
cipals

- Realitat mixta: la incorporació d’experiències entre realitat 
augmentada i realitat virtual. 
- L’optimització de l’experiència de joc 
- Major i millor connectivitat

Microsoft posa especial èmfasi en la connectivitat. L’objectiu és 
que es pugui estar més a prop dels contactes i per aconseguir-
ho incorporaran a la barra de tasques una nova funció ano-
menada MyPeople, que desplegarà a la part dreta de la barra 
les cares de la nostra llista de contactes importants. MyPeople 
està pensat per facilitar el procés de compartir diferents arxius 
i elements en Windows 10, és a dir, permetria potser entrar a 
una carpeta per seleccionar un arxiu i arrossegar-lo fins aquest 
contacte i s’estarà compartint automàticament amb aquesta 
persona. (de Prtecnologia)
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Prop de dos-cents historiadors 
del periodisme de 98 universitats 
d’Amèrica i Europa analitzen a 
València l’evolució de la premsa de 
paper a l’empresa multimèdia
Per Francesc Martínez, professor de la Universitat de València
  

“De la impremta a l’empresa multimèdia: el negoci de la comu-
nicació en la història”. Aquest és el títol de la X Trobada Inter-
nacional d’Historiadors de la Premsa i el Periodisme, que se 
desenvolupa ahir i avui, dies 27 i 28 d’octubre, en el Centre 
Cultural La Nau de la Universitat de València (Espanya). Parti-

cipen prop de 200 especialistes vinculats a la Xarxa Iberoame-
ricana d’Historiadors de la Premsa, a l’espanyola Associació 
d’Historiadors de la Comunicació i a 98 universitats i centres 
d’investigació d’Amèrica i Europa. Estudiosos de la comunica-
ció de Mèxic, Perú, Colòmbia, Xile, Cuba, Costa Rica, Estats 
Units, Argentina, Brasil, Portugal, França, Regne Unit i Espan-
ya, exposaran les seues investigacions i intercanviaran expe-
riències.

Des de l’any 2007 el periodisme i els mitjans pateixen una de 
les pitjors crisis de la seua història. Crisi de gestió de les em-
preses periodístiques davant de les dificultats que presenten 
l’adaptació a les noves tecnologies digitals i la configuració de 
grups multimèdia. Crisi per la pèrdua de qualitat informativa per 
la tendència banalització i l’espectacularització de la informació. 
Crisi en les redaccions per l’acomiadament massiu de periodis-
tes i la precarietat de la professió. Crisi d’ingressos publicitaris. 
Crisi ètica i de la credibilitat dels mitjans i els periodistes... La 
crisi del sector i la reculada de la qualitat informativa es re-
troalimenten. Difícil trobar la pedra angular que proporcioni als 
mitjans un model de negoci econòmicament sostenible, sense 
oblidar el sentit cívic del periodisme de qualitat com a baluard 
de la democràcia.
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“Observar com els models de negocis dels mitjans de comuni-
cació de masses han alterat els seus contorns pot donar idees 
lúcides per afrontar els tràngols actuals”, afirmen dos dels or-
ganitzadors de l’esdeveniment, els professors espanyols del 
periodisme Antonio Laguna (Universitat de Castella-la Manxa) i 
Francesc A. Martínez Gallego (Universitat de València). La tro-
bada, dividida en 18 taules de ponències, traurà conclusions 
sobre aquest tema. Analitzarà els  artífexs dels primers periò-
dics de masses i la premsa política; es detindrà en els inte-
ressos dels propietaris dels mitjans, en la producció, l’oferta 
i les vendes; observarà les claus del sensacionalisme i de la 
premsa popular; reconstruirà els vincles entre periodisme i cul-
tura popular; valorarà la incidència en la informació de la lli-
bertat de premsa i impremta; incidirà en el paper dels mitjans 
en esdeveniments històrics crucials, en la premsa de gènere i 
en la de l’exili. Observarà la mobilització del vot en els mitjans, 
l’empresa multimèdia i el futur del negoci. La trobada incorpora, 
a més, dues taules monogràfiques de països: una dedicada a 
la història de la premsa de Mèxic i una altra a la propaganda de 
guerra portuguesa en la Primera Guerra Mundial.

La conferencia inaugural la va fer Jean-Louis Guereña, historiador 
i hispanista francès, catedràtic de la Université François Rabelais 

de Tours, que va portar com a títol “El negoci de la sicalipsi (publi-
cacions eròtiques i pornogràfiques des del segle XIX fins a la Gue-
rra Civil)”. La Trobada compta amb un ampli elenc de destacats 
especialistes, 191 en total, sent Mèxic i Espanya els estats amb 
més ponents, 72 i 71 respectivament, seguits d’Argentina amb 10 
ponents. La resta de participants procedeixen d’universitats i cen-
tres d’estudi de Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Estats 
Units, França, Regne Unit, Perú i Portugal.

La X Trobada ha estat organitzada per la Red Iberoamericana 
de Historiadores de la Prensa i la Universitat de València, amb 
la col·laboració de la Universitat Jaume I de Castelló, la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, l’Asociación de Historiadores 
de la Comunicación d’Espanya, la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo de México i el també mexicà Instituto 
de Investigaciones Doctor José M. Luis Mora. L’esdeveniment 
ha rebut l’ajuda de la Universitat de València, del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, la Direcció General de Cultura i Pa-
trimoni de la Generalitat Valenciana i la Regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament de València. I ha comptat, a més, amb l’ajuda del 
Projecte R+D+I, “Canvis en l’empresa periodística: l’estratègia 
del sensacionalisme. La seua emergència històrica a Espanya 
i Amèrica”, del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya.
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Guanyadors dels Premis Gabinets de 
Comunicació
La Universitat Rovira i Virgili ha guanyat el Premi al Millor Pla de Co-
municació i la Diputació de Barcelona el Premi a la Millor Estratègia 
de Comunicació Interna. L’objectiu d’aquests guardons és reconèi-
xer i impulsar la tasca dels gabinets de comunicació i dels professio-
nals que hi treballen, així com fomentar els esforços del sector privat 
i públic per donar accés a una informació veraç i útil. Els premis es 
lliuraran en el marc del VIè Congrés de Periodistes que se celebrarà 
el pròxim 11 de novembre en el Palau Macaya de Barcelona.

L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer i impulsar la tasca 
dels gabinets de comunicació i dels professionals que hi treba-
llen, així com fomentar els esforços del sector privat i públic per 
donar accés a una informació veraç i útil.(d’AEC)

Premis als mitjans de Benestar Barcelona

El Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona ha obert la 
convocatòria de la 24a edició dels seus premis als mitjans de co-
municació en les categories de premsa, ràdio, televisió i internet. 

Els treballs s’han d’haver publicat, emès o difós entre l’1 de nov-
embre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, i el termini per presen-
tar candidatures finalitza el proper 15 de novembre. La dotació és 
de 5.000 euros per als guanyadors de cadascuna de les quatre 
categories, i es contempla la possibilitat d’atorgar una menció 
especial per modalitat dotada amb 1.500 euros cadascuna.

Els guardons tenen per objectiu estimular, promoure i incentivar una 
millor informació i un millor tractament dels temes socials en els mi-
tjans de comunicació, així com reconèixer la tasca dels seus pro-
fessionals. Es poden conèixer les bases CLICANT AQUÍ  (d’AEC)

El diari Més Ebre fa 15 anys
El proper mes de novembre 
el Més Ebre, mitjà associat a 
l’AMIC, celebra 15 anys dedi-
cats a cobrir la informació de 
les Terres de l’Ebre i, amb motiu 
d’aquest aniversari, el diven-
dres 4 de novembre tindrà lloc 
l’acte de celebració a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa a les 
20:30h. Durant la vetllada, es farà un repàs de la trajectòria del 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

http://www.participaciosocial.com/main/convocatoria2016.html


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

setmanari de la mà de totes aquelles persones que han format 
part d’aquests 15 anys d’història i, d’altra banda, també es reco-
neixerà la feina d’altres entitats del territori ebrenc.
 
El diari Més Ebre, amb una audiència de 48.000 lectors, s’ha aca-
bat convertint en el setmanari més llegit a les Terres de l’Ebre i la 
setena publicació gratuïta més llegida a Catalunya. Amb una nova 
edició cada divendres, ja compten amb més de 830 números pu-
blicats destinats a informar sobre tota la actualitat de la zona, des 
de l’activitat política a l’esport, passant per l’economia, la societat o 
la cultura de les comarques de l’Ebre. (de Redacció AMIC)

Com innovar en periodisme. 
Entrevistes a 27 professionals

Aquest llibre reuneix, per primera vegada a l’Estat espanyol, 
entrevistes a un ampli nombre de professionals als que carac-
teritza el denominador comú de ser innovadors. Són experts 
que col·laboren en diferents mòduls del Màster d’Innovació en 
Periodisme o han participat en les Jornades Internacionals de 
Periodisme a la Universitat Miguel Hernández. Les 27 entrevis-
tes ofereixen una visió pràctica, enganxada al terreny, sobre els 

processos per innovar en els mitjans i emprendre amb èxit nous 
projectes periodístics.

Qui és capaç de desenvolupar una idea innovadora, posa en 
joc talents que li permetran arribar a bon port: iniciativa, mo-
tivació, capacitat de risc, tolerància davant la frustració i habi-
litat per a l’aprenentatge de noves destreses. Bona part dels 
professionals entrevistats treballen en els mitjans seleccionats 
en el primer Rànquing d’Innovació Periodística, elaborat per in-
vestigadors del Grup d’Investigació de la Comunicació (GICOV) 
de la Universitat Miguel Hernández. Els lectors d’El Butlletí de 
l’AMIC es poden descarregar gratuïtament aquest llibre CLI-
CANT AQUÍ  (d’AEC)

Nou llibre: Nous Reptes per al Periodista. 
Innovació, creació i emprenedoria  

Aquest llibre és de vital importància per als 
estudiants i professionals del periodisme i de 
la comunicació en general, perquè els per-
metrà afrontar nous reptes, emprendre cap 
a noves opcions laborals concebent la inno-
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vació i creació de nous productes periodístics i comunicatius. 
El llibre prepara al professional i al discent en l’adquisició de 
noves competències i habilitats exigides pel context social i tec-
nològic, i de convergències i mutacions que es donen amb més 
assiduïtat a la Xarxa.

L’obra aborda els nous models de negoci, la importància de 
conèixer els perfils professionals més de manats per les em-
preses informatives, la regulació de l’ús de les xarxes socials 
per part dels periodistes, la importància de la marca digital, la 
narrativa transmèdia com a desafiament, la innovació en el pe-
riodisme radiofònic i audiovisual i finalment, s’explora el poten-
cial innovador i emprenedor relacionat amb el periodisme mòbil.
El llibre és fruit del projecte: «Els mitjans socials en la tasca 
del periodista: competències digitals i emocionals» i ha estat 
subvencionat per la Universitat de Sevilla. Es tracta d’una pu-
blicació inèdita i original que pot ser consultada per estudiants, 
periodistes i comunicadors en general, emprenedors, profes-
sors i investigadors i públic en general interessats en la temàti-
ca abordada. L’autora del llibre és la doctora Ada M. Sánchez, 
professora de periodisme a la Universitat de Sevilla, i és editat 
per Tirant Humanidades. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Creació de vídeos professionals amb Android. Barcelona, dime-
cres, 2 i 9 de novembre (de 16:00h a 19:00h) - Els participants 
en aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, aprendran a elaborar 
peces, amb el mòbil o la tauleta, amb qualitat professional, ap-
tes tant per difondre a través de mitjans com per satisfer les ne-
cessitats audiovisuals de la seva organització o client. Aquesta 
formació està adreçada a usuaris de dispositius amb sistema 
operatiu Android.

Webinar: Aprèn a utilitzar el vídeo en directe de Facebook. On 
line. Divendres, 4 de novembre (de 10: 00h a 11: 00h) - En 
aquest webinar, dissenyat per Enrique San Juan, descobrirem 
com fer emissions en directe i de quina manera podem integrar 
aquesta eina en la nostra estratègia de comunicació digital.

Noves narratives multimèdia - Nivell avançat. Barcelona, di-
lluns, 7 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - Com podem ela-
borar un reportatge multimèdia? Podem afegir gràfiques a un 
vídeo? Aquest curs, impartit per Nereida Carrillo, aporta conei-
xements per innovar amb el periodisme digital.
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Community Manager - Nivell avançat. Girona, dilluns, 7 i 14 
de novembre (de 09:30h a 14:30h) - Enrique San Juan ens 
mostrarà les xarxes socials més importants que utilitza el pe-
riodista i desenvoluparà casos pràctics en els principals canals: 
Facebook,Twitter, Youtube, Instagram i Snapchat. Els partici-
pants han de tenir uns coneixements consolidats de l’ús de les 
diferents xarxes socials i un mínim d’experiència en la seva 
gestió, orientada a l’àmbit corporatiu o professional.

Illustrator per a comunicadors.- Barcelona, dimarts, 8, 15 i 22 
de novembre (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, impartit per 
Jordi Català, aprendreu a treballar amb els recursos i eines més 
elementals d’Illustrator, el programa més important que exis-
teix per a il·lustrar, projectar i crear tot tipus d’elements gràfics 
aplicables a impressió i on line. També per arribar a l’animació 
mitjançant altres programes com After Effects.

Com fer un Pla de Comunicació Social Media. Barcelona, 
dijous, 10 i 17 de novembre (de 10:00h a 14:00h) - L’objectiu 
d’aquest curs, impartit per Kim Ruiz, és oferir aquells conei-
xements que permetin portar a terme amb èxit un pla o es-
tratègia de comunicació online. Aquest no pretén ser un curs 
d’especialització però tampoc un de nivell elemental.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des del CPC i as-
sociats a l’AMIC com a tots aquells professionals no membres 
interessats en la formació centrada en el periodisme, la infor-
mació i la comunicació. Són bonificables, és a dir que l’empresa 
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els 
tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a cfd@
periodistes.org (de CPC)
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Una professió a la deriva
Per José Luís Gómez Galarzo / Report.cat

 

“Qui paga la informació? El públic i la premsa en temps de des-
crèdit” va ser el títol de la xerrada que el periodista Josep Martí 
Gómez va donar a la Biblioteca Fort Pienc, de Barcelona, fa uns 
dies. L’acte va ser presentat pel seu amic i company de profes-
sió, Roger Jiménez, president del Consell de la Informació de 
Catalunya (CIC), entitat que organitzava la xerrada.

Durant els primers minuts i abans de fer la presentació del con-
vidat, es va parlar de les funcions d’aquesta entitat, sense ànim 

de lucre, i de quin és el tractament que es dóna a les queixes 
que els diaris reben. En aquest sentit, Jiménez va recordar que 
el CIC no actua com a censor de comptes i que la funció de la 
premsa consisteix en dir la veritat i establir un diàleg obert amb 
la societat, malgrat el conflicte d’interessos que això genera. Tot 
i així va animar als lectors que facin arribar les seves discon-
formitats i observacions que considerin oportunes, sobre possi-
bles errades en la redacció de les informacions en els mitjans 
de comunicació.

Hores baixes
Josep Martí Gómez va practicar el reportatge i la crònica de 
Tribunals en diferents diaris nacionals i col·laboracions en rà-
dio. Al llarg de la seva dilatada vida dedicada al periodisme i la 
literatura, ha estat premiat, entre altres, amb el premi Ondas, el 
Ciutat de Barcelona, ¡ i l’Ofici de Periodista, guardó que conce-
deix el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Martí Gómez va començar el seu parlament dient que “el pe-
riodisme actual està en hores baixes. És un fet evident”. “Ha 
perdut el prestigi que va tenir fa temps i la culpa la tenim els 
propis periodistes”. Va citar, sense dir noms, el cas d’alguns 
companys que han estat afalagats pel poder. Recordant que els 
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professionals de la informació en els seus inicis com a periodis-
ta, havien de ser decents i honestos, no oblidant contrastar les 
dades amb les fonts i respectant l’off de record. I segurament 
sí que ho eren, d’honestos, en els anys seixanta, al final del 
franquisme, afirma.

Convençut que el poder de les empreses i l’enfonsament dels 
grans grups de comunicació ha derivat en una pèrdua de quali-
tat de la informació que es publica, assegura que amb l’entrada 
dels bancs i els grups d’inversió en aquestes empreses ja resul-
ta difícil saber qui mana. Però no sempre és així. Explica que en 
certa ocasió l’empresari Javier de la Rosa li va reconèixer que 
alguns periodistes havien viscut molt bé gràcies a ell. La profes-
sió s’ha devaluat, va admetre Martí Gómez. Per això, va afegir, 
les grans capçaleres, les cadenes de televisió i ràdio, han pas-
sat de ser les feines on tot periodista vol estar a convertir-se en 
els llocs d’on tot bon periodista vol sortir.

Va haver-hi –va prosseguir– un temps que la informació local 
era l’única finestra que permetia fer una possible crítica al sis-
tema. En canvi, el periodisme actual s’ha tornat conservador. 
És molt fluix, dolent…, però és que la societat és també així, es 
lamenta Martí Gómez.

Excés informatiu
També es va queixar de que no hi ha tradició lectora, ni de 
llibres ni de diaris. I molt menys d’articles seriosos i extensos 
com els dels gran setmanaris europeus. Creu que el gènere del 
reportatge en premsa s’està morint i, ves per on, en la televisió 
no. Si es té una mica d’olfacte, diu, “es nota que alguns repor-
tatges s’han fet des d’internet per periodistes que no trepitgen 
el carrer. I és que fer bones peces costa molt diners. Comenta 
que els mitjans digitals estan proliferant, però que encara no 
tenen la solvència de la premsa escrita, degut a que la falta 
d’audiència no atrau la publicitat.

Des del públic, una senyora li va confessar que troba a faltar els 
articles d’en Josep Pernau, Huertas Clavería… i que en aquets 
moments no sap quin diari llegir, perquè cap d’ells la satisfà. 
Davant la pregunta de què ha de fer, Martí Gómez li va somriu-
re i li va donar un consell: “Amb l’edat que tenim, prendre-s’ho 
amb calma”.

Avui hi ha un excés d’informació que no podem digerir, va mani-
festar. Això explica el seu desencant amb el periodisme d’avui. 
Però observa que als joves els agrada el periodisme que ell 
feia. I creu que aquesta manera de fer periodisme tornarà per-
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què hi ha gent que valora aquesta forma de treballar que, com 
reconeix, és “l’ofici més bonic del món”, títol del llibre on exposa 
la seva filosofia de la professió.

L’acte va concloure amb el relat d’algunes anècdotes que for-
men part d’una llarga carrera dedicada a explicar històries i fets 
amb el rigor que el lector desitja llegir. (Foto: Albert García / El 
País)
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El paper fa aigües: els ingressos 
publicitaris dels periòdics cauran un 
8,7% aquest 2016
Per Marketing Directo

Els mitjans impresos no passen pel seu millor moment. Tot i 
que ja fa anys que va començar l’anomenada crisi del paper 
i hem vist desaparèixer nombroses capçaleres, els periòdics 
més grans se les han enginyat per sobreviure, no sense esfor-
ços, a la irrupció i auge del món digital.

 
No obstant això, després d’un temps de relativa estabilitat, 
sembla que la situació torna a empitjorar. Segons dades de 
GroupM, la inversió publicitària en els periòdics impresos caurà 

aquest any un 8,7%, la xifra més elevada des de 2009 quan es 
va experimentar un descens del 13,7%.

Aquest panorama obliga a molts mitjans a replantejar el seu 
model de negoci i a iniciar estratègies que els permetin estalviar 
costos i augmentar beneficis a través de l’explotació dels seus 
altres actius.

Lamentablement, moltes d’aquestes decisions passen per la re-
ducció del personal o baixades de salaris mentre que altres mi-
tjans aposten per enfocar i optimitzar els seus recursos digitals.

És el cas del britànic Times, que ja treballa en una estratègia 
que li permeti ampliar els seus ingressos digitals en 2020, així 
com el Wall Street Journal que ha reduït seccions i ha inclòs 
canvis de disseny per mantenir la seva posició.
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I si la transformació digital dels 
mitjans fos un enorme error?
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-tics

Un article acadèmic dóna la volta a l’estratègia dels mitjans en-
front del món digital: no cal acceptar la fi del paper perquè cap 
producte digital està a la seva altura, el públic segueix donant 
més valor a un producte tangible i en dues dècades d’aventura 
a Internet ningú ha aconseguit generar més diners amb la web.

En el món del periodisme hi ha una màxima: ‘el digital primer’. 
No és un clàssic, sinó una mena d’imposició que va comportar 
Internet. Ha costat assumir-ho, però ja ningú nega que el digital 
sigui el irremeiable futur per als mitjans. O si.

Un article acadèmic d’Iris Chyi i Ori Tenenboim, de la Universitat 
de Texas, ha passat pràcticament desapercebut malgrat plan-
tejar una veritable disrupció en el món del periodisme: potser 
els estrategs dels mitjans hagin comès un colossal error amb la 
transformació digital.

Des que Internet es va convertir en el centre absolut de 
l’economia global, els mitjans han buscat la manera d’adaptar 
els seus productes a aquesta nova realitat. Fins aquí no hi ha 
res estrany, ja que totes les indústries estan intentant combi-
nar el tradicional amb les exigències de la Xarxa. Però hi ha 
determinats sectors en què Internet s’ha imposat de manera 
especial. I la informació és un d’ells: la gent, segons sembla, ha 
perdut l’interès en els productes físics (diaris, revistes) i només 
vol informar-se a través d’Internet, concretament del mòbil. O 
això s’ha dit durant tot aquest temps, perquè els investigadors 
de la Universitat de Texas han destruït aquest esquema: la gent 
segueix apreciant el paper. De fet, la gent aprecia el paper més 
que el web perquè el paper és tangible i pagar per una cosa 
que toques sempre és més fàcil que fer-ho per continguts di-
gitals, gairebé abstractes, que a més has regalat durant dues 
dècades.
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Això xoca frontalment amb l’estratègia que han seguit els mi-
tjans fins ara, que bàsicament ha consistit en deixar caducar el 
paper mentre invertien grans quantitats d’uns diners que no te-
nien en potenciar webs incapaços de ser rendibles i d’atraure 
usuaris compromesos amb el medi. Gran error, expliquen Chyi 
i Tenenboim: el paper segueix atraient més lectors que el web i, 
sobretot, el paper segueix sent més rendible en termes publicita-
ris perquè atreu millor publicitat. A més, el web no ha aconseguit 
compensar la caiguda de vendes del paper: els lectors que han 
abandonat el producte imprès no necessàriament s’han passat 
al web del mateix mitjà. Ara picotegen entre mitjans i no passen 
en ells el temps necessari com per fer rendible una publicitat 
invasiva en uns productes digitals poc cuidats. És més, ni tan 
sols entren als webs dels mitjans per informar-se, sinó que fan 
servir agregadors de notícies (com Yahoo! Notícies o el temut 
Google News). I per destacar en aquesta jungla de continguts 
dels mitjans s’han centrat en cridar l’atenció per atreure més clics 
amb l’esperança que a més trànsit hi hagi més publicitat ja més 
publicitat hi hagi més diners. No és desgavellat, però tampoc ha 
demostrat funcionar (perquè llavors no estaríem parlant de crisi 
dels mitjans i Chyi i Tenenboim no estarien dient al seu article 
que tot ha estat un gran error). I després hi ha la qualitat dels 
continguts, encara que això dóna per a un altre article.

Llavors, on és la clau? Perquè estem acostumats a gurus que 
busquen convertir les seves teories en el salvavides dels mi-
tjans, tot i que els vaixells segueixen a la deriva, quan no total-
ment convertits en objectes de culte per a submarinistes. Chyi i 
Tenenboim donen pistes:

1) Cal acceptar que no tots els mitjans podran adaptar-se amb èxit 
al món digital . Això és un negoci i cal assumir que molts desaparei-
xeran. Posa algú el crit al cel quan tanca una fruiteria? Doncs això.

2) Cal oblidar-se de marges de benefici insultants: es va acabar 
l’era del 25 i el 35%, expliquen. Donem la benvinguda a l’era del 
5%. Ni tan malament.

3) No inverteixis en millorar el web del teu mitjà: és tirar diners a 
les escombraries (ho diuen ells). Millor centra’t en crear un nou 
mitjà exclusivament digital capaç de revolucionar l’ecosistema 
informatiu . Com? Pensa. Innova. Si Ariana Huffington, Pete 
Cashmore i Jonah Peretti ho van aconseguir...

4) Paywall. Hem de reconèixer que no ha funcionat (ja hem dit 
per què), però Chyi i Tenenboim animen a apostar per ells per 
dotar de valor monetari al web i, de passada, al paper: si cobres 
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per la informació, crees consciència que la informació té un preu. 
Aquest punt grinyola, però si Spotify ha aconseguit que passem 
per caixa després de l’orgia de música gratis que va portar Inter-
net amb eMule i Kazaa després de fer-nos creure que no valia la 
pena pagar per un CD, per què no podrem canviar la percepció 
dels usuaris respecte a un producte com les notícies?

Chyi i Tenenboim ho tenen clar: el futur (reeixit) dels mitjans 
es dibuixarà analitzant el seu passat, sobretot els greus errors 
comesos pels seus estrategs. I obren una finestra d’esperança: 
realment existeix un diari digital capaç de marcar l’agenda po-
lítica, econòmica i social com la d’un diari en paper? Els inves-
tigadors creuen que no i la indústria demostra (fins ara) que 
tenen raó. Almenys de manera parcial. Expliquen que encara 
no és tard: no cal donar per morts els diaris, però cal canviar 
l’estratègia per poder competir amb nous actors digitals que te-
nen força, poder i ganes. Gairebé res.

Un estudi basat en dades de 51 diaris nord-americans
Chyi i Tenenboim no es van despertar un dia i van dir que 
l’estratègia dels mitjans podria ser un gran error. Tenen dades 
perquè les seves afirmacions, publicades a la revista Journa-
lism Practice, es basen en un estudi que van realitzar sobre 51 
diaris nord-americans.

Els resultats de la seva investigació són clars: pocs mitjans han 
crescut des de 2007. De fet, expliquen, més de la meitat han 
perdut lectors al web des de 2011. Però el problema és encara 
més greu: un estudi de Pew de 2012 va concloure que el 26% 
dels enquestats va citar a Yahoo! com a font de notícies a la 
qual recorrien amb més freqüència. El 17% va citar a Google i 
el 11% a MSN.com. Només el 5% va citar al New York Times. El 
Wall Street Journal va obtenir un 3% i amb un 2% van empatar 
l’USA Today i el Washington Post.

També donen xifres de publicitat: els ingressos per anuncis a 
Internet només han augmentat en 500 milions de dòlars anuals 
(de 3.000 milions fins a 3.500 milions) entre 2010 i 2014, men-
tre els ingressos en paper queien de 22.800 milions de dòlars 
fins 16.400 milions, a tot i representar el 82% dels ingressos 
totals dels diaris.
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Què és això de les noves narratives 
digitals?
Per Adrián Caballero / Report.cat

 
Un vídeo d’un minut, una infografia interactiva o fins i tot un vi-
deojoc. Noves maneres d’explicar allò que passa, més enllà del 
text i la fotografia. Són les noves narratives digitals que, si bé 
encara no han irromput amb força a les redaccions dels mitjans 
més veterans i consolidats, estan sent la base per alguns dels 
més joves, com Playground, que basa el seu èxit en els vídeos 
de curta duració que difonen pels seus canals a les xarxes so-
cials i amb els quals resumeixen les notícies més comentades 
a nivell mundial, sigui quina sigui la temàtica.

La doctora en Periodisme i Comunicació, Nereida Carrillo, defineix 
les noves narratives com una “manera d’explicar traient profit dels 
recursos que aporta Internet”. Per Carrillo, que el proper 7 de nov-
embre imparteix a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes 
el curs Noves narratives multimèdia, “es tracta d’explicar millor, de 
manera més atractiva i efectiva”. Innovant en la forma d’explicar 
la realitat s’arriba al públic jove que, segons Carrillo, “se sent atret 
per formes més visuals i interactives de comunicació”.

Coincideix amb ella el periodista i professor de Periodisme a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Patrick Urbano, qui valora 
positivament el fet que aquesta nova manera d’explicar la infor-
mació “s’adapta molt bé a la generació millennial [aquells que ara 
tenen entre 20 i 35 anys]”. Urbano, però, adverteix que aquests 
vídeos o infografies “no substitueixen l’article en profunditat” i veu 
“complicat que facin reflexionar sobre la realitat”. Per Urbano, qui 
ha treballat a diferents mitjans especialitzats en noves narratives i 
és també professor de redacció digital a l’Escola Superior de Pro-
tocol i Relacions Institucionals (ESPRI), “coneixem masses his-
tòries i no tenim temps de pensar en profunditat entre una i l’altra”.

Malgrat possibles crítiques, tant Nereida Carrillo com Patrick 
Urbano coincideixen a assenyalar la importància que té per a 
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un periodista estar familiaritzat amb aquestes noves narratives 
que comencen a irrompre fins i tot en alguns mitjans ‘veterans’, 
com La Vanguardia o la revista Sàpiens. “Per un periodista, és 
important conèixer aquestes noves fórmules perquè revaloritza 
el seu perfil professional i, si és freelance, li dóna valor afegit i el 
diferencia dels seus competidors”, argumenta Carrillo.

Newsgaming
Més enllà dels vídeos de curta duració, si hi ha una eina na-
rrativa que coincideixen a destacar els experts és el newsga-
ming, un anglicisme que fa referència a la barreja d’informació 
periodística i els jocs. Així, alguns mitjans tracten d’explicar als 
lectors la informació fent-los part d’aquesta i d’una forma lúdica. 
Les seves decisions afectaran al desenvolupament del joc al 
temps que aniran coneixent informació real. 12th September, 
sobre les polítiques de l’expresident dels EUA George W. Bush 
després dels atemptat de l’11 de setembre de 2001, i Cutthroat 
capitalism, creat el 2009 per entendre les accions dels pirates 
somalis, són dos exemples de newsgaming coneguts interna-
cionalment. Aquest últim, creat per la revista Wired, permetia 
a l’usuari posar-se a la pell d’un pirata, capturar un vaixell i 
negociar un rescat, tot barrejat amb informació i vídeos del que 
aleshores estava passant realment a les costes de Somàlia.

La clau d’aquest tipus de joc és, explica Patrick Urbano, que 
atrau al públic més jove i els mitjans que hi treballen en des-
envolupar-los “saben com atreure aquest públic jove”. Però la 
barreja del joc i la informació és només una de les eines de les 
quals disposen els mitjans: documentals interactius, reportat-
ges multimèdia, cronologies interactives o tot el que gira entorn 
el periodisme de dades (Big Data journalism) són, per Nereida 
Carrillo, altres bons exemples. En concret, Carrillo considera 
que un format es pot considerar una eina de narrativa digital 
si compleix amb aquestes tres característiques: multimèdia 
(“s’hibriden diferents formats no juxtaposats, sinó integrats”), 
interactivitat (“els usuaris poden personalitzar la història”) i im-
mersió (“l’usuari se submergeix en la noticia, té una experiència 
més sensorial”).

Lectura en F
Les noves narratives digitals no deixen de ser una resposta a 
les noves formes de consum d’informació de la societat. Se-
gons un estudi del Pew Resarch Center, més de la meitat de 
la gent de més de 50 anys prefereixen consumir la informació 
en vídeo, per sobre de llegir-la. Entre els joves la xifra és prop 
del 40%. Aquestes dades venen acompanyades del fet que la 
lectura a Internet no és lineal i continuada, com ha estat sempre 
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al paper. Segons l’expert en usabilitat Jakob Nielsen, a Internet 
llegim en F, és a dir: llegim la primera o primeres línies del text, 
fem una ullada en vertical per, a continuació, llegir potser algu-
na línia que ens cridi l’atenció per tornar tot seguit a la lectura 
en vertical. “Els nous mitjans, com Vice o BuzzFeed, s’estan 
adaptant a com llegeix la gent”, apunta Urbano.

Però no només és un canvi en la forma de lectura. El lector de 
nous mitjans vol que el periodista li ajudi a “discernir el que és 
essencial del secundari i fins i tot d’allò que pot ser prescindi-
ble”, tal com afirmaven al 2006 els professors de Periodisme 
Ramón Salaverria i Francisco Sancho al seu llibre Diseño perio-
dístico en Internet. En aquest espai de canvi, les noves narra-
tives digitals demostren ser una eina cada cop més necessària 
pels periodistes i, en aquest sentit, el curs de Nereida Carillo 
del proper 7 de novembre al Col·legi de Periodistes pot ajudar 
als qui estiguin interessats en formar-se en el que pot ser una 
nova forma de fer informació fins i tot als principals mitjans, que 
ja comencen a buscar professionals especialitzats en aquest 
àmbit per incorporar-los.
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La difícil tasca de donar per morts els 
diaris de paper
Per Juan F. Samaniego / Nobbot

La història l’escriuen els vencedors. La història s’escriu. I s’escriu 
en paper. Sense ell, el passat es tornava borrós passant de boca 
en boca. Sense ell, les paraules donaven voltes al nostre cap 
sense principi ni final. Així era, fins que van arribar els uns i els 
zeros a carregar-se un regnat de 2.000 anys d’antiguitat.

Durant tot aquest temps, les històries s’han anat acumulant. 
Primer, escrites a mà i emmagatzemades en els convents. Des-
prés de Gutenberg, impreses, van anar omplint les prestatge-
ries de les llars del món.

De la impremta neix també la premsa i, amb ella, la revolu-
ció dels mitjans de comunicació. Des de l’amor, l’odi o la indi-
ferència, pocs poden negar el paper de la premsa escrita en 
els últims 150 anys d’història. I, tot i així, aquí estem, asseguts 
observant impassibles com els diaris impresos desapareixen 
per sempre... o no?

Qui es fia dels números
Hi va haver un temps no molt llunyà en què l’olor a tinta al 
matí competia amb el del cafè, en què els treballadors tornaven 
del descans amb els dits tacats d’actualitat i els espies més 
esmunyedissos s’amagaven darrere d’un diari format llençol. 
Però, en el món digital, cada vegada queden menys amagatalls 
per agents especials.

La premsa en paper s’ha donat 
per morta moltes vegades. Com 
profecia de Nostradamus, es va 
dir que desapareixeria en 2012, 
2015 i 2017. Ja fa uns anys que 
els gurus van preferir deixar de fi-
car la pota, perquè la premsa en 
paper segueix existint.
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Les dades, però, no presenten cap dubte: el diari en paper està en 
hores baixes. Serà d’aquí a 10, 30 o 50 anys, però ja gairebé ningú 
dubta que desapareixerà, almenys com a gran mitjà de comunicació. 
Tot i que la tendència va començar una mica abans a Estats Units, 
el punt clau a Espanya sembla situar-se entre 2007 i 2008. Des de 
llavors, el tiratge total dels periòdics espanyols s’ha reduït a la meitat.

Gairebé 50 capçaleres han tancat des de 2010. I 2.600 periodis-
tes que treballaven en mitjans impresos s’han quedat al carrer a 
Espanya. En 2016, tota una institució com The Independent va 
parar les rotatives per sempre i El País ja ha deixat entreveure 
que no trigarà molt a fer-ho.

No obstant això, ni el paper està mort, ni molt menys el periodis-
me. Encara que pot ser que cadascú hagi de seguir camins molt 
diferents en el futur.

El futur de la premsa, en el seu passat?
Internet i la digitalització van agafar a molts per sorpresa. Por-
tava anys gestant-se, però el boom del que en línia a finals 
dels 90 va deixar a la indústria mediàtica noquejada. Els diaris 
de paper van decidir enfrontar-se al món en línia, però, es van 
equivocar en la seva estratègia?

Ja fos per poc agressius, per conservadors o per massa innova-
dors, sembla que la premsa escrita va ficar la pota amb la seva 
estratègia digital. Un estudi  publicat aquest estiu a Journalism 
Practice assenyala que els 51 principals diaris d’Estats Units no 
han augmentat el nombre de lectors en línia des de 2007, tot i 
que continuen sent la principal font de producció d’informació.

És cert que el món no és Estats Units, però el paper signat per 
Hsiang Iris Chyi i Ori Tenenboim, de la Universitat de Texas, 
és revelador. Les edicions en línia no només no sumen lec-
tors, sinó que arriben, aproximadament, a un terç dels lectors 
dels que són aconseguits per les edicions en paper. I, al mateix 
temps, la gent segueix abandonant la premsa impresa. Quin 
absurd. On han anat, doncs, els lectors?

Chyi i Tenenboim assenyalen el “culpable”: els agregadors de 
notícies. El consum de notícies ràpides i curtes, de titulars forts, 
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sensacionalistes o d’escasses emocions, ha migrat a webs com 
Yahoo Notícies, MSN o Google Notícies. Tot i que els escrigui el 
diari, els lectors les consulten a través d’altres pàgines.

“Els diaris tenien un negoci similar a una bon graella. Després 
va arribar McDonald’s i va començar a vendre hamburgueses 
barates i el diari va pensar ‘competirem contra això’ i va co-
mençar a fer hamburgueses, encara que no tenia ni idea de 
com fer-ho. En realitat, s’havia d’haver centrat en millorar la 
graella”. Lúcides paraules de Hsiang Iris Chyi en una entrevista 
amb el periodista nord-americà Jack Shaffer.

De tornada als fogons
La idea no és nova. Porta temps planejant sobre el periodisme. 
Els nostàlgics la repeteixen una i altra vegada, asseguts darrere 
de les seves pantalles d’ordinador mentre no deixen de produir 
informació com qui fa crispetes. “Sortim al carrer”. “Escoltem 
a la gent”. “Fem reportatges en profunditat”. “Escrivim alguna 
cosa diferent”. Però quan es vol competir amb Twitter, no hi ha 
prou temps per al carrer ni caràcters que arribin per a la reflexió.

Pocs han provat a deixar les hamburgueses. I els que ho han 
fet, ho fan amb timidesa. El Washington Post sota la batuta de 

Jeff Bezos (fundador i director d’Amazon) publica al dia uns 500 
articles d’autor, signats pels seus millors periodistes. El 2015, 
va tancar l’any amb més lectors que el seu gran rival, el New 
York Times, per primera vegada en la seva història. Hi ha llum 
al final del túnel?

El futur de la premsa escrita podria estar, llavors, en un retorn 
a les seves arrels. El format, pantalla o tinta, paper o caràcters, 
sembla el de menys.

A aquestes arrels intenten tornar alguns dels diaris digitals que 
han sorgit a Espanya a l’ombra d’unes impremtes en hores bai-
xes. Empreses com El Confidencial o Eldiario.es no deixen de 
créixer i facturen, en alguns casos, més que els diaris tradicio-
nals.

De fet, segons l’últim informe sobre el mercat de la publicitat, 
els anunciants han pagat gairebé tant per exhibir-se en formats 
digitals com impresos en el que va d’any. El 2006, la premsa en 
paper va facturar 1.800 milions d’euros en publicitat. En 2016, 
s’espera que tanqui l’any amb 560 milions. Semblant al que in-
gressaran els diaris en línia, que fa 10 anys eren pràcticament 
inexistents.
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Massa fronts oberts
El paper en té prou amb el seu com per preocupar-se de salvar 
el periodisme. Qui l’hi havia de dir quan va néixer en el si d’una 
bona família xinesa fa ja un parell de mil·lennis. I és que no 
només la premsa sembla renegar d’aquest suport.

Prenguem el cas dels diners. A Dinamarca, per exemple, el 
Banc Central ja no imprimeix ni monedes ni bitllets i els negocis 
es poden negar a vendre si es vol pagar en efectiu. Tot i que la 
mesura té molts detractors, sembla que bancs i institucions in-
tentaran que la moneda física desaparegui de les nostres vides 
en un futur pròxim.

En l’era de les aplicacions mòbils i les múltiples pantalles, cada 
vegada s’imprimeix menys. Els bitllets de tren són al mòbil, els 
estudiants guarden els seus treballs en el núvol i fins a la buro-
cràcia, delicada amant d’aquest material, renega d’ell en favor 
de formats digitals.

Mentre cau el consum de paper i (alguns) boscos es recuperen, 
la indústria de la cel·lulosa busca solucions per al seu futur. I 
entre les moltes idees i projectes que van sorgint, un ens serveix 
per tancar el cercle: paper intel·ligent per a diaris electrònics.

Per què no tornar a imprimir diaris en paper i tinta electrònics. 
Recuperar el valor, la presència i la solera del suport tradicional 
amb tot el bo d’una pantalla. Pot semblar ciència ficció, però 
són somnis en què algú ja hi està treballant. Els somnis d’un 
paper que es nega a que segueixi la festa mentre es queda 
tancat a la cambra de bany.
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Estereotips que discriminen
Per Francesc Ràfols, bloc

Aquest dijous se celebra a Barcelona la jornada Periodismes 
diversos, periodismes transformadors organitzada pel Grup de 
Comunicació de la Xarxa BCN antirumors de manera conjunta 
amb l’Ajuntament de Barcelona. Els organitzadors han tingut 
l’amabilitat de convidar-me a participar en la taula rodona de 
cloenda, en representació del Sindicat de Periodistes de Cata-
lunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), que 
forma part de l’esmentada Xarxa.

L’objectiu de la Jornada és “definir, impulsar i promocionar dinà-
miques periodístiques i comunicatives que es connectin, de ma-
nera professional i responsable, amb la diversitat sociocultural 

de la ciutat.” El treball s’articula al voltant d’un seguit d’activitats 
(ponències, tallers, experiències d’èxit, exposició…) adreçades 
a estudiants, mitjans i professionals de la comunicació.

La iniciativa respon a la preocupació que hi ha en diversos àm-
bits socials en la mala praxis generalitzada en els mitjans de 
comunicació a l’hora de difondre estereotips discriminatoris en 
qüestions de gènere, de religions i de diversitat cultural. Al llarg 
de les diferents activitats i sessions caldrà veure com es po-
den tractar aquestes qüestions en els mitjans sense caure en la 
desinformació i la tergiversació de les realitats.

Al final caldrà veure si en el context actual, és possible fer perio-
disme honest que relati la diversitat cultural, lliure de prejudicis, 
rumors i estereotips? Què podem fer o que cal transformar per 
aconseguir-ho? La veritat, és difícil, però es pot fer. La prova és 
que hi ha gent que ho fa. Són companys i companyes que han 
de barallar-se amb la indiferència dels mitjans, més interessats 
en servir els seus interessos econòmics, polítics i empresarials. 
I probablement on hi ha més opcions per fer-ho sense traves és 
en els nous mitjans emergents, impulsats per periodistes sense 
els condicionants que citava.
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D’altra banda –i aquest és el leitmotiv principal d’aquest blog– 
això serà més fàcil el dia que hi hagi una regulació que prote-
geixi el dret a la informació de la ciutadania i els professionals 
de la informació de les pressions polítiques i econòmiques. Fan 
falta també periodistes més formats en la necessitat d’informar 
sense cap mena de prejudicis previs. És necessari també que 
la societat prengui consciència que no n’hi ha prou en denun-
ciar pràctiques professionals discriminatòries, sinó també allun-
yar-se dels mitjans que les promouen o que no fan prou per 
eradicar-les.
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