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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 periodistes no confien en les xarxes socials com a font de notícies
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El CAC elabora un mapa de mitjans audiovisuals de Catalunya

COMUNICACIÓ DIGITAL
NacióDigital completa 20 mesos seguits de lideratge

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El negoci publicitari del B2B. Què és la publicitat B2B (Business to Business)? 

NOVES EINES
Mitjans espanyols i de la resta d’Europa adverteixen una estabilització en l’ús d’adblockers

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Arsenio Escolar: “Els diaris de pagament cada dia seran menys de pagament

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Historiadors de la comunicació van analitzar a València el futur de la premsa en l’era digital
TRIBUNA: La premsa de paper està accelerant la seva crisi convertint als anunciants en els seus clients
PETIT REPORTATGE: Segons Zenthinela, la inversió publicitària creixerà un 4,6% tant el 2016 com el 2017
ANÀLISI: Per a què serveix el SEO als periodistes?
DOSSIER: La caiguda de la publicitat impresa genera una onada de canvis en els diaris
OPINIÓ: La importància de les fonts a l’hora de cobrir la revolta del CIE de Barcelona
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Els periodistes no confien en les 
xarxes socials com a font de notícies
Per PR Newswire

Només un 6% dels periodistes considera les xarxes socials i 
els blocs com la font de notícies que més confiança els ge-
nera, segons revela una enquesta global elaborada per Ogilvy 
Mitjana Influence. Per contra, són els anomenats mitjans tradi-
cionals la font més fiable per als periodistes, tal com declaren 
un 72% dels enquestats. A aquests percentatges els segueixen 
els següents: un 13% de periodistes confien més en les webs 
corporatives i les notes de premsa i un 5% en els influencers, 
respectivament.

“La font d’una informació és encara una qüestió clau”, desta-
ca Jennifer Risi, directora general de l’Ogilvy Media Influence 
Team i directora de Relacions amb els Mitjans a Ogilvy Public 
Relations. “Aquests resultats són de gran interès per als pro-
fessionals de les relacions públiques, per adaptar-se a noves 
plataformes i trobar nous camins per assolir els consumidors on 
siguin, ja sigui a la feina o en els seus moments d’oci”.

No obstant això, a l’hora d’informar-se, els percentatges can-
vien radicalment a favor de les xarxes socials. Concretament, 
un 50% dels periodistes declara utilitzar-les per informar-se, 
en detriment de la premsa (només preferida per un 20%), les 
agències de notícies (un 18%), els mitjans audiovisuals (9%) i 
els blogs (3%).

“Els mitjans socials ha passat de ser un canal que distribueix la 
notícia, a un que informa, amb el 50% dels periodistes enques-
tats dient que utilitzen els mitjans socials com una font per a les 
històries que van a cobrir. No obstant això, també trobem que 
les històries cobertes en els mitjans de comunicació tradicio-
nals es veu com més influent el que subratlla la importància de 
les relacions amb els mitjans tradicionals per a la fabricació de 
marques”, va dir Risi.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’enquesta va avaluar la confiança i es va centrar en les opi-
nions dels reporters, editors i productors que cobreixen una va-
rietat de temes, incloent notícies nacionals, notícies de negocis 
i financera, així com les tendències de consum, la tecnologia, 
l’entreteniment, la política i la salut. L’enquesta va ser realitzada 
per telèfon i correu electrònic pels membres de l’equip d’Ogilvy 
Media Influence, consultant a més de 200 professionals de di-
versos països a Europa, Orient Mitjà, Àsia-Pacífic i Amèrica del 
Nord.
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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El CAC elabora un mapa de mitjans 
audiovisuals de Catalunya
Per CAC.cat

 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha elaborat un 
mapa de mitjans audiovisuals de Catalunya que, des del dia 28 
d’octubre, està disponible en el web del regulador (www.cac.
cat). El sistema presenta, com a millores en relació amb el sis-
tema precedent, el fet que permet mostrar resultats gràfics, fer 
cerques per demarcacions de la TDT i assenyalar els mitjans 
que pertanyen a cada grup mediàtic.

El nou sistema permet cercar mitjans tant pel nom comercial, 
com pel nom de l’empresa prestadora del servei, així com del 
grup mediàtic. També, des d’un punt de vista geogràfic, permet 
segmentar els mitjans segons les divisions comarcals o bé, en 
el cas de la televisió, de les 21 demarcacions de TDT local en 
què es va dividir Catalunya.

El mapa només inclou els mitjans que utilitzen l’espectre elec-
tromagnètic i que estan sota la competència del CAC, és a dir, 
les ràdios en FM, tant públiques com privades (incloses les 
pertanyents a cadenes d’àmbit estatal); també les televisions 
d’àmbit nacional i les televisions d’àmbit local, tant públiques 
com privades. En canvi, no inclou les emissores inactives ni les 
ràdios que emeten en DAB. Tampoc inclou els mitjans que no 
són competència del Consell, com les televisions estatals o les 
ràdios en OM. 

En total, a Catalunya, i sota la competència del CAC, emeten 
actualment 457 mitjans audiovisuals, dels quals 399 són ràdios 
i els 58 restants són televisions. Cadascun dels mitjans, que 
s’ubica en el mapa en el lloc geogràfic on està la seva seu, pre-
senta una fitxa amb una descripció de l’emissora, amb indicació 
del nom comercial, del prestador, del grup mediàtic, així com 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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de les dades tècniques de la freqüència per la qual emeten i el 
web del mitjà.

A més de la presentació gràfica en un mapa, també es mostren 
les dades en una taula adjunta, amb nou camps informatius, 
que poden ser ordenats de manera independent. Aquesta mo-
dalitat permet, per exemple, mostrar una radiografia ordenada 
de cada grup mediàtic català, on consten les ràdios i televisions 
de què disposa i on es precisa el prestador concret que corres-
pon a cada freqüència. El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’accés 
directe a aquest mapa CLICANT AQUÍ  

La desocupació entre periodistes es 
redueix fins a nivells anteriors a la 
crisi
 
L’última Enquesta de Població Activa (EPA) ha reflectit que Es-
panya registra 253.900 aturats menys en el tercer trimestre, de 
manera que la xifra de desocupats se situa en 4.320.800, i és 
la primera vegada en sis anys que baixa del 20%. Però si en 
termes generals es tracta d’una dada esperançadora, no ho és 
menys en l’àmbit de la comunicació, ja que a l’esmicolar les 

xifres d’aquesta enquesta, ens trobem amb que els treballadors 
del sector de periodisme denominat com “Informació i comuni-
cacions”, manté 28.800 aturats, és a dir 1.500 persones menys 
que fa un any.

Si posem aquesta dada en la seva perspectiva històrica, ob-
tindrem que aquesta edició de l’EPA és per als periodistes la 
més baixa des del segon trimestre del 2015, en què hi va haver 
28.300 desocupats, i el segon millor dada des del tercer trimes-
tre del 2008.

Després de vuit dramàtics anys, sembla que el sector de la in-
formació i les comunicacions remunta el vol per passar a situar-
se en nivells previs a la crisi que va afectar especialment als 
mitjans de comunicació i que va suposar la posada en marxa de 
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nombrosos ERO i el tancament de bastants mitjans de comuni-
cació. La disminució interanual en aquest sector ha estat molt 
significativa; i és que mentre en el tercer trimestre de 2011 l’atur 
era al sector de 54.700 persones, el 2012 era de 54.600, el 
2013 era 64.400, el 2014 42.100 i en el 2015 va ser de 30.300. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Jeff Bezos dubte del periodisme de 
pagament... de moment

El propietari de The Washington Post vol caminar cap a un mo-
del en el qual no siguin uns pocs els que paguen grans quanti-
tats de diners per continguts periodístics, sinó que tots els lec-
tors contribueixin amb petites aportacions. Però de moment és 

conscient que el canvi trigarà a implantar-se. En una conversa 
que va tenir lloc durant el Vanity Fair New Establishment Sum-
mit de San Francisco, Jeff Bezos va reflexionar sobre el perio-
disme i com podria fer diners el seu periòdic en el futur.

El propietari del Post assegura que vol passar de fer una quan-
titat de diners relativament gran d’una petita part de l’audiència, 
a un model en el que recapti una petita quantitat d’un nombre 
molt més gran de lectors. Però és perfectament conscient que 
en l’actualitat no hi ha evidències que els consumidors estiguin 
predisposats a realitzar micropagaments. El model de negoci 
ha de seguir sent una combinació entre publicitat i subscrip-
cions, però amb un públic més ampli.

El CEO va recordar que quan els serveis de subscripció de mú-
sica van començar a caminar, els consumidors preferien com-
prar música a la carta. La seva conclusió és que els hàbits i 
comportaments dels consumidors canvien lentament i , per tant, 
no descarta que un dia finalment acabin acceptant el pagament. 
(de Vanity Fair/news)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La Vanguardia i El Periódico reben la 
meitat del pressupost publicitari de 
l’Ajuntament de Barcelona

Les editores dels diaris barcelonins La Vanguardia i El Periódi-
co van acaparar el 47% de la publicitat institucional realitzada 
per l’Ajuntament de Barcelona el 2015. El Grup Godó va rebre 
4,2 milions d’euros en aquest període, mentre que Zeta va ob-
tenir 2,7 milions, fet que suposa el 28,6% i 18,4% del total de la 
inversió, respectivament.

En aquest sentit, La Vanguardia va ser el mitjà que més publi-
citat institucional va rebre del consistori de Barcelona. Fins 3,5 
milions d’euros a través de 104 campanyes publicitàries. Per la 
seva banda, El Periódico va ingressar 2,6 milions d’euros en 87 

campanyes. Curiosament, es dóna la circumstància que el reg 
de publicitat va coincidir amb l’arribada d’Ada Colau a l’alcaldia, 
que havia assegurat que pararia aquestes injeccions. (El Crític)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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NacióDigital completa 20 mesos 
seguits de lideratge
Per Comunicació 21

 
De febrer de 2015 a setembre de 2016, NacióDigital ha man-
tingut el lideratge dels diaris digitals en català ininterrompuda-
ment. Des de la seva aparició el desembre de 2010, l’Ara.cat 
havia liderat la classificació amb suficiència fins que el març de 
2014 NacióDigital va trencar la seva hegemonia, cosa que re-
petiria els mesos de setembre, novembre i desembre del mateix 
any. El febrer de 2015 hi va tornar, i en aquests 20 mesos ja no 
ha deixat el primer lloc.

De les audiències del passat setembre, cal destacar que Nació-
Digital, Ara, VilaWeb i El Punt Avui van treure pitjors resultats 
que l’any passat. S’ha de recordar que, el setembre de 2015, 
va ser un mes excepcional en què els quatre mitjans (entre 
d’altres) van batre els respectius rècords històrics, els quals en-
cara no han superat.

A banda, el mes passat van assolir el seu rècord històric del-
Camp.cat, La Veu del País Valencià, Reus Digital i Viu Molins 
de Rei.

Així doncs, al setembre, Nació Digital va tornar ser líder per 20è 
mes consecutiu amb 2.429.550 usuaris únics, un 6,16% més 
que els 2.288.609 assolits de l’agost, però un 20,4% menys que 
els 3.052.327 registrats el setembre de 2015.

Per la seva part, l’Ara.cat va conservar el segon lloc amb 
2.061.689 navegants únics, un increment del 23,26% respec-
te els 1.672.656 del mes anterior, i un retrocés del 24,45% en 
comparació als 2.728.768 de fa un any.

Tot seguit, VilaWeb recupera la tercera posició amb 1.576.750 
navegants únics, un 30,96% més que els 1.203.969 de l’anterior 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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onada, i un 32,48% menys que els 2.335.319 de setembre de 
2015.

A continuació, elMón baixa al quart lloc amb 1.556.329 usuaris 
únics, un 4,56% més als 1.488.517 d’agost, i un augment del 
54,06% respecte els 1.010.201 de l’any passat.

Finalment, El Punt Avui continua cinquè amb 993.068 usuaris 
únics, un 6,68% més que els 930.918 del mes anterior, i un 
17,75% inferior en comparació als 1.207.311 de setembre de 
2015.

Després dels cinc primers es troba Directe!cat, que avança dos 
llocs amb 814.740 usuaris únics (un 23,57% més que a l’agost); 
delCamp.cat, amb 730.166 (+7,58); elperiódico.cat, que també 
guanya dues posicions amb 606.758 (+22,32%); elNacional.
cat, que cau dos llocs amb 552.791 (-16,66%); Diari de Girona, 
550.075 (-0,02%); Racó Català, 374.853 (+21,37%); Regió 7, 
294.205 (-9,64%), i La Veu del País Valencià, que puja tres llocs 
amb 195.239 (+57,70%).

També per sobre dels 100.000 navegants únics hi ha AraGirona, 
amb 147.029 (-5,66%); e-notícies.cat, amb 128.331 (-11,91%); 

AraBalears, 117.695 (-2,28%); Diari Català, que perd quatre 
llocs amb 114.740 (-49,20%), i Tot Sant Cugat, que avança tres 
posicions amb 105.967 (+42,42%).

A continuació es troben Segre, amb 94.425 usuaris únics 
(+19,59%); Eix Diari, amb 87.286 (+3,95%); El 9 Nou, 85.471 
(+58,82%); Aguaita.cat, 85.339 (+11,29%); CatalunyaLliure.cat, 
84.650 (+45,33%); Diari Més, 76.566 (+3,79%); Crític, 66.662 
(+37,15%); Osona.com, 66.319 (-2,18%); Reus Digital, 65.806 
(+39,66%), i Viu Molins de Rei irromp en el rànquing amb 
61.324 (un creixement del 494,17%).

Per darrere hi ha Cugat.cat, 57.991 navegants únics 
(+131,89%); dBalears, amb 55.217 (+20,93%); Empordà.info, 
51.494 (-28,56%); iSabadell, amb 48.290 (+49,54%); Tot Ma-
taró, 45.880 (+170,38%); InfoAnoia, amb 42.256 (-18,83%); La 
Mañana, 41.647 (+50,27%), i Revista Mirall, que s’estrena amb 
40.724 (+893,75).

Tancant la classificació de digitals en català que superen els 
20.000 usuaris únics trobem Capgròs, amb 36.146 (+102,66%); 
Anoia Diari, amb 35.780 (-22,67%); Diari de Vilanova, 31.013 
(-14,79%); AquíBerguedà, 27.968 (+11,70%); Rubítv.cat, 27.598 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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(-21,11%); Tarragona21, amb 21.004 (+22%); %); Contrapunt, 
20.871 (+50,99%); La Clau, 20.280 (-15,61%), i Territoris.cat, 
amb 20.239 (+44,23%).

* En aquesta classificació de diaris digitals en català que su-
peren els 20.000 usuaris únics només hi apareixen els mitjans 
auditats per OJD Interactiva.

The New York Times aconsegueix 
un creixement rècord de 116.000 
subscriptors digitals en el tercer 
trimestre

Els resultats econòmics de The New York Times Company, 
editora del diari The New York Times, corresponents al tercer 
trimestre d’aquest any, accentuen el canvi que s’està produint 
en el model de negoci de la companyia, cada vegada més de-
pendent dels ingressos digitals, que van a l’alça, i menys dels 
impresos, que segueixen caient.

 
“Aquest trimestre va demostrar de nou que The New York Times 
té una història molt convincent per explicar sobre ingressos di-
gitals”, va afirmar el president i conseller delegat de la compan-
yia, Mark Thompson, en un comunicat. Thompson qualifica de 
“excepcionals” les millores en el negoci digital, amb un augment 
de 116.000 subscriptors digitals entre els mesos de juny i set-
embre d’aquest any. Si exceptuem el moment del llançament, 
es tracta del major creixement trimestral des que es va llançar 
el servei de subscripció digital a l’any 2011, com es pot compro-

COMUNICACIÓ DIGITAL
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var en el gràfic d’Ismael Grafia que acompanya aquest text, fet 
a partir de les dades trimestrals presentades per la companyia. 
(del blog d’Ismael Nafría)

Condé Nast presenta Glamour TV

El nou canal trasllada al llenguatge audiovisual els temes que 
més interessen a les dones apassionades per la moda i la be-
llesa: les tendències i desfilades amb els quals inspirar-se, els 
consells de bellesa i fitness dels millors experts i els secrets 
de les celebrities. Glamour TV es posiciona com l’experiència 
audiovisual “100% moda i bellesa més completa i actualitzada 
del sector”. En el seu primer mes en línia, ha duplicat el nombre 
d’usuaris de l’anterior canal de vídeo del web, amb un creixe-
ment del 82% en el nombre de vídeos consumits per usuari.

El canal està optimitzat per a tots els dispositius, permetent a 
les usuàries seleccionar temàtiques, playlists i vídeo exclusius. 
Per assegurar una bona experiència d’usuari, la publicitat s’ha 
integrat per aportar i no molestar, canalitzant-se a través de 
branded content i formats nadius adaptats a les necessitats 
dels clients i a les expectatives de les usuàries. (d’El Publicista)

BuzzFeed i Business Insider 
denuncien errors en les mètriques de 
comScore
Si en un altre lloc d’aquest butlletí de l’AMIC parlen de les fa-
llades en els mesuraments de vídeo de Facebook, ara l’ombra 
del dubte plana sobre comScore. I és que, han estat diverses 
les companyies que han acusat la plataforma d’oferir resultats 
que no es corresponen amb la realitat. Així, Business Insider o 
BuzzFeed es troben entre les que han expressat la seva dis-
conformitat amb la companyia. El primer, ha mostrat un informe 
realitzat per la companyia sobre la seva audiència total que xi-
fra en 328 milions, un resultat molt diferent dels 100 milions que 
registra comScore.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Aquesta disparitat en els números s’atribueix al fet que la com-
panyia de mesurament no contempla les diferents plataformes 
de Business Insider internes i externes però que, però, també 
formen part de l’audiència. També BuzzFeed ha mostrat les ma-
teixes queixes assegurant que comScore només registra una 
cinquena part de la seva audiència, uns 80 milions, tot i que la 
seva xifra real són 400 milions. (d’AEC)

Ticketbis llança el seu propi web de 
Notícies

Ticketbis.com, plataforma de compravenda d’entrades adqui-
rida recentment per eBay, ha llançat un portal d’informació 
anomenat Fanzone, apostant amb força pel branded content 
relacionat amb el consum d’esdeveniments. El nou web inclou 
reportatges, infografies i jocs interactius sobre música i esport 
que la startup internacional ha anat generant i que seguirà pro-
movent quan s’acostin grans esdeveniments.

L’objectiu de Ticketbis és no només posicionar-se com un canal 
que ofereix continguts de qualitat, sinó a més com a referent 

d’informació i entreteniment entre els fans de tot el món, segons 
Carmen Navarro, directora de Comunicació de Ticketbis.com. 
(de Reason Why)

Pedro J. canvia el nom de l’editora 
d’El Español

Dies abans de celebrar el primer aniversari del llançament d’El 
Español, Pedro J. Ramírez va acudir al Registre Mercantil per a 
modificar la denominació de la seva empresa NoHaceFatalPa-
pel, SL, l’elecció va constituir tota una declaració d’intencions, 
tant en el moment de la seva constitució. Tant és així que durant 
els primers compassos del diari seus fundadors van fer cons-
tants referències al fet que no calia paper per complir amb les 
funcions actuals del periodisme. 

Segons recull el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BOR-
ME) del 25 d’octubre, a partir d’ara la criatura lleonina de Pedro 
J. Ramírez quedarà acollida sota el paraigua de la societat El 
León de El Español Publicaciones SA. La data del canvi de 
denominació social es va realitzar el passat 17 d’octubre, exac-
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tament un any després del part de la societat. No obstant això, 
la decisió va ser comunicada a la junta d’accionistes de l’estiu. 
(d’AEC)

Caixa Bank, millor banca privada en 
Comunicació Digital

CaixaBank ha estat premiada com Best Private Bank for Digital 
Communication, millor banca privada en Comunicació Digital 
a nivell global, per la revista The Banker, del Grup Financial 
Times. La publicació ha reconegut a CaixaBank Banca Privada 
pel seu lideratge en l’àmbit de la comunicació digital i la inno-
vació: el 2015, el 90% de les comunicacions amb clients de 
CaixaBank Banca Privada es van canalitzar a través de canals 
digitals. (d’AEC)
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El negoci publicitari del B2B. Què 
és la publicitat B2B (Business to 
Business)? 
Per MediaRadar i Todomkt

La publicitat compleix un paper summament important en el 
màrqueting B2B, ja que les compres s’efectuen basant-se en 
normes i especificacions de qualitat de cada client empresa-
rial. La tecnologia de la informació ha transformat els processos 
de Màrqueting B2B, els compradors industrials cada vegada 
compren més per via electrònica, ja sigui a través d’enllaços 
d’Intercanvi Electrònic de Dades (EDI), o per internet. Aquests 
subministraments electrònics ofereixen als compradors accés 
a nous proveïdors, redueixen els seus costos de compra i ac-
celeren el processament de comandes i lliuraments. Alhora, els 

encarregats del Màrqueting B2B s’estan connectant amb els 
seus clients en línia per compartir informació de valuós contin-
gut de Màrqueting, vendre productes i serveis, facilitar serveis 
de suport a clients i mantenir les relacions amb els seus clients.

Aquest tipus de publicitat comprèn mètodes emprats en la seg-
mentació de mercats B2B per enfocar la publicitat a cada un 
d’ells i distribuir-la amb el missatge que requereix per a cada 
un. En els productes industrials s’utilitza material imprès com 
ara: Circulars informatives, fullets institucionals, fullets per pro-
ductes i les seves característiques, nous productes, però sobre 
tot en periòdics i en revistes (millor especialitzades).

Premsa i revistes especialitzades: Aquests són els mitjans més 
adequats per a la publicitat de productes industrials. S’ha de 
tenir en compte:

· Circulació del periòdic o la revista (local, nacional o estatal/
internacional)
· Nombre d’exemplars impresos.
· Dates de publicació.
· Tipus de mercat a què es dirigeix.
· Costos per publicació, temps, etc.
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Les revistes i alguns mitjans locals tenen alt grau de qualitat 
reproductiva mecànica a causa del tipus de paper utilitzat que 
permet reproduccions fotogràfiques excel·lents i l’ús del color. 
La vida de les revistes és probablement la més llarga de tots 
els mitjans així com la vida del missatge que es pot perllongar. 
La publicitat B2B s’està transformant amb la introducció de nous 
formats, tipus d’anuncis i mètodes de compravenda d’espais 
publicitaris. La companyia MediaRadar mostra en el seu últim 
informe “Evolució del negoci publicitari en els editors B2B” la 
progressió d’aquesta indústria fins a juliol de 2016.

Dels 132.422 anunciants, 94.890 ho són en paper i 49.073 en 
digital, sent aquest últim el sector que domina les àrees de crei-
xement (natiu, vídeo i sobretot mòbil). Els anunciants només en 
digital superaran aquest any els 53.000 enfront dels poc més de 
47.000 de 2015. Els diners gastats en publicitat programàtica 
es manté estable.

Múltiples categories de productes B2B estan abraçant la publi-
citat en línia, fins i tot en alguns casos els anunciants llancen 
campanyes exclusivament digitals. Les categories amb major 
nombre d’anunciants són la de programari i en segon lloc la de 
finances si se li sumen el paper i digital. També són les cate-

gories amb més anunciants nadius i en mòbil, mentre que en 
vídeo apareix en primer lloc finances i en segona posició model 
d’automoció. El vídeo com a plataforma, tot i que encara per 
darrere de la publicitat nativa i mòbil, puja en el seu conjunt 
un 53% a l’any. La publicitat mòbil és la que més puja, amb un 
77%.

Social media: En què aproven i 
suspenen els dircom?

Els líders en comunicació han de tenir cura que els seus equips 
adquireixin competències rellevants per tractar amb els reque-
riments de la comunicació a través de múltiples canals, mane-
jant campanyes, entrenant i activant a altres persones i ajudant 
a les companyies a alienar-se amb els diferents stakeholders 
que persegueixen. Per tot això, les investigacions han identifi-
cat una àrea vital per desenvolupar aquests propòsits: l’entorn 
social media. No obstant això, l’European Communication Mo-
nitor, elaborat per EUPRERA, revela que els professionals de 
la comunicació tenen un nivell mediocre pel que fa a competèn-
cies de social media. En què aproven i suspenen els professio-
nals de la comunicació en el camp del social media?
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El percentatge més alt de professionals de la comunicació que 
declara tenir altes capacitats per alguna cosa relacionada amb 
el social media és un 65,2% i repartint missatges a través de 
xarxes socials. A partir d’aquí, tot és costa avall. No obstant 
això, hi ha més tasques en les que pot considerar-se que els 
professionals de comunicació aproven en el seu ús de les eines 
social media. En segon lloc, amb un percentatge del 54,3%, se 
situa conèixer les tendències en social media. En tercer lloc, 
segons ha declarat el 53,2%, es troba saber com evitar riscos i 
gestionar crisi social media i, amb un 50,3% i un 49,4% es tro-
ben desenvolupar estratègies social mitjana i avaluar activitats 
social mitjana, respectivament.

D’altra banda, els percentatges més baixos declarats pels pro-
fessionals de la comunicació són, en ordre descendent, la 
creació de plataformes social media, amb un 40,5%; gestionar 
comunitats en línia, amb un 38,4%; iniciar diàlegs amb stakehol-
ders basats en assumptes web, amb un percentatge del 34,3%, 
conèixer el marc legal del social medeia, segons el 32,5% dels 
enquestats i, en darrer lloc, el que pitjor es dóna als professionals 
de la comunicació és entendre l’ús d’algoritmes, amb un 21,6%. 

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el PDF de l’estudi 
European Communication Monitor 2016, elaborat per l’ Euro-
pean Public Relations Education and Research Association 
(EUPRERA), en la seva versió original en anglès. CLICAR AQUÍ  

Tres anunciants denuncien a 
Facebook per inflar les seves 
mètriques de visionat 
 
Tres marketers que van comprar anuncis de vídeo a Facebook 
han demandat a la xarxa social per presumptament proporcio-
nar mètriques incorrectes sobre la quantitat de temps que els 
usuaris van passar veient els seus anuncis de vídeo. Els de-
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mandants al·leguen que Facebook “va induir” als anunciants 
a comprar anuncis de vídeo –i a pagar tarifes més altes per 
ells- exagerant el temps que la gent passava veient anuncis de 
vídeo., assenyala Mediapost. La queixa s’afegeix a les recents 
revelacions que Facebook infla el temps mitjà de permanència 
davant els clips d’anuncis d’un 60% a un 80%. Facebook va 
dir al setembre que aquests càlculs erronis no van afectar la 
facturació.

No obstant això els demandants afirmen que les mètriques in-
correctes van fer que els anuncis de vídeo mostrats fossin més 
cars del que realment haurien de ser. “Al tergiversar el temps 
mitjà que els seus milions de consumidors passaven veient els 
seus vídeos publicitaris, Facebook va induir als anunciants, 
com els demandants, a continuar comprant anuncis de vídeo 
basats en la creença que els anuncis eren més reeixits del que 

realment eren”, van comentar Tom Letizia, Mark Fierro i Greg 
Agustin en una demanda col·lectiva presentada a finals de la 
setmana passada al Tribunal de Districte dels Estats Units en el 
Districte Nord de Califòrnia (de Mediapost)

Renfe s’apunta als concursos oficials 
de mitjans per preu

Renfe s’adjudicarà un 
màxim de 47,1 milions 
d’euros a invertir en 36 
mesos i modifica subs-
tancialment els criteris 
que havia utilitzat en 
convocatòries ante-
riors. En aquest cas, el 90% de la puntuació se l’emporta el 
preu de la compra de mitjans i el 10% l’oferta tècnica, que es 
desglossa bàsicament en equip, mitjans tècnics i informes.

Quant als mitjans considerats, el concurs estableix uns percen-
tatges per al repartiment dels 47 milions ja prefixats, amb In-
ternet en primer lloc per percentatge (22%), seguit de Televisió 
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(17%), Ràdio (11%) i Exterior ( 11%). Bastant per darrere se 
situen Premsa, Cinema (6% tots dos) i Revistes (4%). Al marge, 
es reserva un 17% per als acords negociats per Renfe.

L’oferta en el cas de Televisió i Internet es concreta en la co-
missió d’agència, amb un màxim del 5%. En el cas dels mitjans 
negociats per Renfe el màxim de comissió és un 3%. La resta 
dels mitjans es valoraran pel percentatge de descompte sobre 
tarifes oficials.

Entre les clàusules del concurs més perilloses per a les agèn-
cies de mitjans està que Renfe es reserva el dret d’intervenir 
en qualsevol negociació amb mitjans, o negociar sense la par-
ticipació de l’agència; l’obligació de mantenir els descomptes 
oferts durant els tres anys de durada del contracte, així com les 
referides a penalitzacions ja que, entre altres s’estableix una 
que pot arribar al 10% de la inversió en un pla de mitjans si 
aquest no aconsegueix les “expectatives previstes”, sense que 
es fixin aquestes expectatives o la forma d’establir-les. Un pre-
cedent molt perillós, tot plegat. (de Control Publicidad)

Alimentària tria TBWA\Espanya com 
la seva nova agència creativa

  

Alimentaria Barcelona és un dels principals actius d’Alimentaria 
Exhibitions, una societat de Fira de Barcelona, dedicada a 
l’organització d’esdeveniments internacionals per al sector 
alimentari, la restauració, hostaleria i tecnologia alimentària 
que són referents a Europa i Llatinoamèrica. A partir d’ara, i 
després de la celebració d’un concurs en què han participat 
diverses agències, Alimentària ha triat a TBWA\Espanya, que 
serà l’agència encarregada d’oferir els serveis de creativitat, art 
i desenvolupament gràfic de les peces i suports comunicatius 
necessaris per a la propera campanya d’Alimentaria 2018.
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L’oficina de TBWA\a Barcelona ja gestiona el compte de Fira 
Barcelona, i amb aquesta adjudicació, Alimentària passa a am-
pliar la cartera de clients del Grup. Amb seu a Barcelona, Ali-
mentaria Exhibitions té xarxa d’agents internacionals en més 
de 45 països per obrir mercats i donar suport a la indústria ali-
mentària en el seu creixement i expansió internacional. (d’El 
Publicista)

* S, C, P, F... crea la nova campanya 
de comunicació d’El Corte Inglés 
Electrònica 
* S, C, P, F... és la responsable de la nova campanya de comu-
nicació d’El Corte Inglés a l’àrea d’Electrònica i Electrodomès-
tics. Amb el llançament de “Els Tecnoprecios”, El Corte Inglés 
posa en valor una forma de compra intel·ligent. La campanya 
compta amb una peça de 30” per a TV en emissió des del 13 
d’octubre i tres peces de 20” que es poden visualitzar des del 
27 d’octubre. També tindrà presència en exterior, ràdio i digital. 
(de Programa Publicidad)

Irismedia, agència de mitjans de la 
Formació en l’Ocupació

Irismedia ha estat l’agència de mitjans seleccionada per la Fun-
dació Estatal per a la Formació en l’Ocupació. Des de l’agència 
es gestionarà el disseny, planificació i execució de la campanya 
de publicitat en mitjans convencionals i digitals per a la difusió 
de la Formació Professional per a l’Ocupació de la campanya 
institucional 2016.

Les accions es difondran en l’últim trimestre de l’any en premsa 
generalista, econòmica i revistes del sector. (d’Ipmark)
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Mitjans espanyols i de la resta 
d’Europa adverteixen una 
estabilització en l’ús d’adblockers
Per Dircomfidencial

Des del sorgiment dels adblockers, els mitjans de comunicació 
de tot el món s’han mostrat alarmats pel gran increment mostrat. 
Especialment alts eren els índexs d’ús a Europa . No obstant 
això, en l’actualitat els editors del vell continent estan observant 
com les taxes d’aquests bloquejadors s’estan mantenint i, fins i 
tot, en alguns casos descendint, segons digiday.com.

Tot i que és massa aviat com per llançar les campanes al vol, 
els editors s’estan mostrant satisfets del rumb que està prenent 

la batalla contra els bloquejadors d’anuncis. Tot i això, estimen 
que les pèrdues ronden el 20% del total en els ingressos en 
desktop. No obstant això, són molts els que adverteixen que 
la situació estaria sota control fins al moment en què comenci 
la seva expansió als dispositius mòbils, on els adblockers són 
molt menys freqüents.

No obstant això, hi ha bons presagis al voltant de les mesures 
preses. Townsend Freeham, CEO d’IAB Europe, ha assegurat 
que els indicis de l’augment de bloqueig ja s’han estancat. Així 
mateix, diversos editors han intentat reformar els seus aspectes 
publicitaris per millorar l’experiència dels usuaris.

La situació al continent europeu està gaudint de diverses es-
tratègies en funció del país. A Franç , els editors del país gal 
han unit les seves forces per lluitar conjuntament contra els ad 
blockers aconseguint notables resultats. El diari generalista Le 
Figaro ha observat com el bloqueig d’anuncis al seu web s’ha 
estancat al voltant del 20%. L’esforç conjunt dels editors france-
sos ha aconseguit que el 18% dels usuaris hagin desactivat els 
programes de bloqueig. No obstant això, el 54% d’aquests va 
tornar a fer ús dels ad blockers posteriorment.
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Tal com ha assegurat Bertrand Gie, cap de nous mitjans de 
Le Figaro, “ara mateix, la gran pregunta és conèixer l’ús dels 
ad blockers en els dispositius mòbils. (...) Si els bloquejadors 
s’instal·len amb freqüència en els mòbils es convertiran en un 
gran problema per a nosaltres”.

A Alemanya, on les taxes de bloqueig es mantenen al voltant 
del 30% segons les dades ofertes per Gruner+Jahr Digital, els 
editors han decidit dur a terme una estratègia similar a la presa 
pels editors francesos.

La situació a Espanya és diversa. Aquí, fins a un 16% utilitza 
aquest tipus de programari, segons un estudi d’Optimal. L’editor 
que està lluitant amb més força contra els adblockers és Vocen-
to. Alguns dels seus digitals regionals no permeten la navega-
ció als usuaris amb bloquejador. També ha implantat aquesta 
estratègia El Economista. Altres mitjans, com La Vanguardia 
o El Confidencial es conformen de moment amb sol·licitar a 
l’usuari que desactivi el programari.

Pel que fa als dos grans digitals espanyols -El País i El Mun-
do-, es trobarien actualment estudiant quina posició prendre. 
Pel que sembla, tots dos mitjans es miren un a l’altre i estarien 

esperant que el contrari prengui la iniciativa per seguir la ma-
teixa estratègia.

Com mostrar les fotos d’Instagram a 
Twitter

Twitter publica un missatge amb el text inclòs a la foto a Insta-
gram i un enllaç que porta a la imatge, però no mostra la foto 
en si en el tuit, cosa que resulta fonamental per augmentar les 
interaccions i cridar l’atenció de més usuaris. L’eina IFTTT per-
met crear regles en social media de manera senzilla, com acon-
seguir que les imatges es mostrin completes, com si haguessin 
estat pujades de forma nativa, a Twitter.

IFTTT és un sistema molt senzill que permet crear diferents 
regles, tant en social media com en un altre tipus de platafor-
mes a Internet. Les regles funcionen de la manera: “si passa 
això, fes allò”. Només cal donar-se d’alta a la seva pàgina web 
(creant un usuari i contrasenya) per accedir a les moltes que 
hi ha. A l’àrea de Social Media hi ha l’eina que permet publicar 
les fotos d’Instagram completes a Twitter, de forma automàtica. 
Aquesta funciona així “Si publico a Instagram, publica la foto de 
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forma nativa a Twitter”. Només s’haurà de donar accés al comp-
te d’Instagram i al compte de Twitter i la regla quedarà creada 
i en funcionament i es podrà desactivar en qualsevol moment. 
(d’Adveischool)

Twitter tanca Vine

En mateix dia que Twitter va anunciar 350 acomiadaments és 
a dir, el 9% de la seva plantilla, ningú podia pensar que la xar-
xa social de microblogging tenia preparada una notícia gairebé 
encara més impactant, que va fer saber poc després: el tanca-
ment de Vine, la seva aplicació mòbil de vídeos curts de 6 se-
gons. Fins i tot al CEO de Vine es lamentava en un tuit d’haver 
venut la seva companyia a Twitter el 2012.

Twitter tancarà Vine “en els pròxims mesos” i mantindrà obert el 
web perquè els usuaris puguin accedir-hi i descarregar-se tots 
els seus vines. També permetrà -sense especificar fins quan- 
que els internautes naveguin pels vines que van pujar altres 
usuaris i descobreixin l’”interessant contingut que han creat du-
rant aquest temps”, ha assenyalat la companyia en un comuni-
cat. (de Trecebits)

Instapaper Premium ja està disponible 
de forma gratuïta

Instapaper és una app que permet organitzar els arxius o arti-
cles que volem llegir després. Pinterest va comprar aquest apli-
catiu recentment i la bona notícia és que ara la versió Premium 
tornarà a ser gratuïta per a tothom. El millor és que els usuaris 
podran llegir el contingut que van guardar fins i tot quan no 
estiguin connectats a internet. Es tracta de notes il·limitades, 
recerca de text en els articles, llistes de reproducció de text a 
veu, l’opció “Enviar a Kindle”, i un lloc web sense publicitat. Ja 
es pot descarregar l’app a iTunes App Store  i  Google Play. (de 
Social Times)
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Arsenio Escolar: “Els diaris de 
pagament cada dia seran menys de 
pagament
Per Sergio J. Valera / APM

“Els diaris de pagament cada 
dia seran menys de pagament”, 
va manifestar el director del dia-
ri gratuït 20 Minutos, durant la 
presentació del llibre “La prem-
sa més cara del món. Històries 
dels diaris gratuïts espanyols”, 

del professor Arturo Gómez Quijano.

Segons el pronòstic de Arsenio Escolar, “els diaris de pagament 
cada dia seran menys de pagament; de fet, cada dia regalen els 
mateixos o més exemplars gratuïts que venen”, a fi de mantenir o 
augmentar els ingressos publicitaris. Un extrem que va confirmar 
el professor de la Universitat Complutense de Madrid Gómez Qui-
jano, durant la presentació del seu llibre, el passat 27 d’octubre a la 
Sala de Conferències de la Complutense:” Els diaris de pagament 
són gratuïts al 87%; molts els llegeixen, però pocs els paguen”.

“La clau no és que paguin pel teu diari”, ha prosseguit Escolar, 
“sinó que et llegeixin. Busques a qui li interessa el teu produc-
te, i es el portes allà, perquè hem de ser sobirans de la nostra 
distribució”. En la seva nova etapa amb el Grupo Heraldo com 
a propietari, 20 Minutos ha deixat de ser un diari de notícies, 
sense opinió pràcticament, per passar a fer una “aposta molt 
forta” per l’anàlisi, la profunditat i l’opinió. En línies generals, 
“estem variant cap a un model en el qual ja no cal donar-ho tot, 
cal apostar cada dia per vuit-deu temes i fer-ho bé; i en digital, 
per ser rapidíssims i dinàmics”.

Per Gómez Quijano, la història dels gratuïts és la història recent 
de la premsa espanyola, i en la seva obra exposa un complet 
i documentat recorregut per l’esdevenir d’aquests diaris, des 
del seu zenit el 2006, quan els quatre diaris gratuïts generalis-
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tes - 20 minutos, Què!, Metro i ADN- van superar en tiratge a 
tots els diaris de pagament a Espanya, i fins i tot 20 minutos es 
va convertir en el més llegit per sobre del diari esportiu Marca, 
fins a la seva fulminant caiguda, amb l’única supervivència de 
20 Minutos. Gómez Quijano va estimar que el creixement de la 
premsa diària, que va augmentar vuit milions de lectors en vuit 
anys, va suposar a principis de segle “el més gran fenomen 
després d’internet a Espanya” per al sector periodístic.

Carlos Sales, periodista i ex director editorial de Metro, ha apun-
tat que amb els gratuïts es van afegir a les històries habituals pu-
blicades en premsa temes més curts i un estil més pràctic -”anem 
cap a la gent a informar directament del que els impacta de cada 
tema”, i es va aconseguir que “gent que no llegia, llegís”.

Per la seva banda, Agustín Martínez de las Heras, professor 
titular d’Història del Periodisme Espanyol i director de la tesi 
de la qual va germinar aquest llibre, ha afirmat que es tracta 
d’”un estudi ben estructurat, seriós i rigorós”, a més de “madur 
i excel·lentment escrit”. Així mateix, l’historiador Jesús Cente-
nera Ulecia va rematar que la dels gratuïts és una història de 
“ambició, baralles, relació amb el poder, fusions, adquisicions, 
lluita de poder; una novel·la, amb personatges bons i dolents”.

Carles Capdevila i Nació Digital 
guardonats amb el Premi Nacional de 
Comunicació 2016

El Club Super 3, El matí i la mare que el va parir de Ràdio 
Flaixbac, Barcelona Televisió i Oriol Villar també han estat pre-
miats. L’acte de lliurament se celebrarà el proper 14 de novem-
bre al Palau de la Generalitat en un acte presidit pel president 
de la Generalitat, Carles Puigdemont. 

El director fundador del diari ARA, Carles Capdevila, ha estat 
guardonat amb el Premi  Nacional de Comunicació 2016 en la 
categoria de premsa. El jurat ha destacat el seu “gran sentit de 
l’ètica i de la dignitat” al capdavant de l’arrencada i els primers 
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anys del diari ARA. Capdevila s’ha caracteritzat per incorporar 
als seus projectes periodístics una vessant educadora.
 
D’altra banda a l’apartat per a mitjans d’arrel digital, el guardo-
nat ha estat Nació Digital, el jurat destaca el seu “plantejament 
d’innovació i incorporació constant de noves propostes, formes 
d’accés i talents”. El mitjà rep aquest guardó coincidint amb el seu 
vintè aniversari i després de portar un any i mig com a líder en el 
rànquing de mitjans digitals en català auditat per OJD Interactiva.
 
El jurat també ha reconegut la llarga trajectòria del Club Super3 en 
l’apartat de televisió, que enguany ha celebrat el seu 25è aniversa-
ri “una història d’èxit sense gaires precedents a les televisions, tant 
públiques com privades, d’Europa” en paraules del jurat.
 
A l’apartat de ràdio, el premi ha estat per El matí i la mare que el 
va parir, de Ràdio Flaixbac, que porta 16 temporades en antena 
i on destaca el jurat que ha estat una peça “clau” per incorporar 
l’audiència jove al mitjà.

Finalment, el jurat també ha distingit a Barcelona Televisió en 
l’apartat de mitjà de proximitat i a Oriol Villar en l’apartat de 
publicitat. 

Com a reconeixement pòstum s’ha premiat a l’empresari i mecenes, 
Leopoldo Rodés, fundador de Mediaplanning, president d’Havas 
Media i de la Fundació Macba, entre d’altres. (Redacció AMIC)
 

Lliurament dels quaranta-cinquens 
Premis Octubre

Dos valencians i un lleidatà han estat els guanyadors de l’edició 
d’enguany dels Premis Octubre lliurats aquest cap de setmana 
a València. El premi de narrativa l’ha guanyat Josep Franco; el 
de poesia, Rubén Luzón, i el d’assaig, Joan Garcia del Muro.

“La vida és dura” ha estat el Premi Andròmina de Narrativa 
d’aquest any, de l’escriptor de Sueca Josep Franco, que ha fet 
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una radiografia de la societat a partir d’un pintor que assoleix 
l’èxit i coneix el fracàs. El guardó de poesia ha estat per al jove 
Rubén Luzón. I el filòsof Joan Garcia del Muro ha rebut el Premi 
Joan Fuster d’Assaig, amb una reflexió sobre el buit que expe-
rimenten els joves que decideixen radicalitzar-se cap a Estat 
Islàmic.

L’únic parlament oficial que es va escoltar va ser el del Con-
seller d’educació i cultura, Vicent Marzà. Marzà va agrair  la 
normalitat amb què s’han celebrat els premis i va subratllar la 
normalitat amb que el govern fa les coses. La normalitat amb 
què es relaciona amb els altres governs de l’àmbit lingüístic. 
“Som deu milions de parlants”, va dir. “La normalitat amb que el 
govern acompanya els escriptors a les fires. La normalitat amb 
què s’ampliarà el número de lectorats de català. La normalitat 
amb què els ciutadans s’han d’acostumar a consumir cultura. 
Ja se’n comença a notar l’augment”, va dir.

Durant la vetllada es va homenatjar a Quico Martínez, l’últim 
guerriller, i al Pen català. La seva presidenta, Carme Arenas, 
va voler aprofitar per explicar el programa que duen a terme 
d’acolliment d’escriptors i de ciutats refugi. (de Tribuna Cata-
lana)

Nou Fòrum de Revistes ARI-Coneqtia: 
“Contingut, passions i context 
garanteixen el futur de les revistes” 

 

El VIè Fòrum de Revistes ARI-Coneeqtia es va tractar de 
l’esmorzar amb ponència: “The power of magazine brands 
in today’s mitjana world”, presentada per Marcus Rich CEO 
d’Estafi Inc. UK.Marcus Rich va repassar la situació del mer-
cat publicitari a UK i va explicar com el panorama de mitjans 
està en transició, valora que la publicitat creixerà en revistes 
per tres motius principals: els continguts que produeixen, bo-
nes històries, ben explicades, per experts; les revistes parlen 
a les passions de cada persona i les passions mouen el món 
(es contagien de generació en generació, es gasten diners en 
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elles, són més que un hobby, ens identifiquen com a persones); 
... i pel Context.

Rich va citar l’estudi de The Guardian que demostra que la 
publicitat col·locada dins d’un contingut editorial adequat in-
crementa la seva ROI un 40% i un estudi de Nielsen que ad-
verteix als anunciants dels efectes negatius que té la publicitat 
col·locada en un context inadequat. En la seva exposició també 
va destacar l’entorn segur que els editors de revistes han creat 
línia per als anunciants. Va esmentar el “DCN bot benchmark” 
que conclou que els webs d’editors tenien un 89% menys de 
trànsit de robots per a impressions de vídeo.

Javier Pascual, president d’ARI i president de Condé Nast, va 
clausurar l’acte amb una reflexió sobre l’època de canvis que es-
tem vivint en tots els nivells i també en el sector de les revistes, 
però va destacar les grans fortaleses del medi: com demostra el 
estudi ARI 360º cada mes les revistes arriben a més audiència 
que mai, mentre segueixen portant “el missatge adequat, en el 
moment adequat, a la persona adequada”. Pasqual va recordar 
que “les revistes són l’únic mitjà en què la publicitat no molesta, 
és informació” i que “aconsegueix la complicitat perfecta entre 
el medi, l’anunciant i el lector / usuari”. (de Revistas Ari)

I Jornada Internacional sobre 
Comunicació i Filantropia

La I Jornada Internacional sobre Comunicació i Filantropia és 
un esdeveniment impulsat i organitzat per la Fundación Barrié 
i compta amb la col·laboració de DAFNE (Donors and Foun-
dations Networks in Europe), AEF (Associació Espanyola de 
Fundacions), EFC (Centre Europeu de Fundacions) i Dircom  
(Associació de Directius de Comunicació) i com a partner tec-
nològic amb Alt Data Analytics. 
 
De manera extraordinària, la I Jornada Internacional sobre 
Comunicació i Filantropia comptarà amb la participació de 
tres col·legis gallecs que exposaran les seves conclusions 
després d’haver treballat a l’aula, durant els mesos previs a 
l’esdeveniment, diferents aspectes de la filantropia. Es farà a 
La Corunya el 24 de novembre. Més informació a http://www.
fundacionbarrie.org/jornada_internacional_comunicacion_filan-
tropia (d’AEC)
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L’ACPC prepara la seva diada

El divendres 18 de novembre es farà la tercera edició del Dia 
de la Premsa Comarcal/ACPC. Segons els organitzadors, es 
comptarà amb diverses ponències de reconeguts professionals 
i es presentarà un estudi econòmic del sector de pagament 
de la premsa comarcal i local. Aquesta diada té la intenció de 
reivindicar un model de comunicació que genera 850 llocs de 
treball a tot el país, compta amb més de 160 capçaleres de 
paper i digitals, i que aposta per continuar creixent mantenint el 
seu compromís amb la informació de proximitat i de pagament. 
(d’AEC)

Premis de Comunicació Tarragona

El jurat de la quarta edició dels Premis de Comunicació Tarra-
gona ha donat a conèixer els guanyadors d’enguany: El Premi 
Nacional de Comunicació és per a Fàtima Llambrich, periodista 
de TV3, i el guardó a la trajectòria professional s’ha atorgat a 
Carme Casañas, de Catalunya Ràdio. El jurat ha distingit també 
el digital Notícies TGN (en la categoria d’iniciativa periodística), 

Revista Cambrils (premsa comarcal), Norian Muñoz(periodisme 
ciutadà) i Lluís Milián (millor imatge). Aquest 2016 s’han creat 
també tres noves categories: Premsa radiofònica, per a Altafulla 
Ràdio; Premsa esportiva, per a Tere Ortega (Tarragona Ràdio), 
i Premsa corporativa, atorgat a Raquel Sans (TV3).  (d’AEC)
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Historiadors de la comunicació van 
analitzar a València el futur de la 
premsa en l’era digital
Per Itziar Silvestre Ortiz / Universitat de València

(Servei especial per El Butlletí de l’AMIC).- Des de l’any 2007 
el periodisme i els mitjans de comunicació pateixen una crisi 
estructural i de valors sense precedents. En aquest context s’ha 
desenvolupat la X Trobada Internacional d’Historiadors de la 
Premsa i el Periodisme, que ha reunit a València, País Valencià, 
un centenar d’acadèmics de 98 universitats d’Amèrica i Euro-
pa amb una finalitat comuna: analitzar el negoci de la comuni-
cació en la història per a respondre junts als tràngols actuals. 

En paraules del president de l’Associació d’Historiadors de la 
Comunicació, Antonio Laguna, “l’objectiu és engegar projectes 
comuns, d’antuvi, d’història comparada i, en el futur si és possi-
ble, d’història comuna”.

La Trobada, inaugurada per la directora general de Cultura i 
Patrimoni, Carmen Amoraga, porta com a títol “De la impre-
mta a l’empresa multimèdia: el negoci de la comunicació en 
la història”. Un el lema que va articular la trentena de taules 
redones que van constituir el congrés. Un lema que sorgeix 
de la constatació del decaïment de la premsa en paper i de 
la transformació de significats que viu la professió periodística 
en l’actualitat. La tecnologia digital ha revolucionat no solament 
les estructures de negoci, sinó també els conceptes a través 
dels quals s’interpreten les relacions entre els diferents actors 
i la informació. Tornar la mirada cap enrere, amb la precisió de 
l’historiador, i redescobrir els artífexs del negoci aporta noves 
perspectives per al futur de la professió. Com explica la presi-
denta de la Xarxa Iberoaméricana d’Historiadors de la Premsa, 
Adriana Pineda, aquells editors o periodistes en els quals els 
historiadors posen el seu punt de mira “lluny de ser veus mortes 
permeten reflexionar quant a la seua funció i la seua aportació» 
a la història de la premsa i del periodisme.”
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Llibertat d’expressió i sensacionalisme
El fenomen del sensacionalisme en la història ha constituït un 
important focus en el debat, que ha permès conjuminar veus de 
Mèxic, Argentina, Espanya o Costa Rica; quatre models que re-
presenten un fenomen comunicatiu i cultural que transcendeix 
fronteres geogràfiques i mediàtiques. Les llibertats d’expressió 
i impremta han marcat una altra fita en la trobada, per mitjà de 
l’anàlisi de casos concrets a Brasil, França, Mèxic o Perú en 
què la premsa ha patit les penalitats de la censura. En paraules 
d’Adriana Pineda, “la llibertat de premsa es confon avui dia amb 
un ‘like’ o un ‘dislike’”; comprendre les diferents dimensions his-
tòriques i geogràfiques del concepte de llibertat aporta una ma-
jor comprensió d’aquest concepte en l’actualitat. En la mateixa 
línia, en altres taules de la trobada s’ha reflexionat en relació a 
la propaganda de la I Guerra Mundial a Espanya, Brasil o Por-
tugal, així com sobre les funcions del periòdic anarquista quant 
a socialització i connexió transnacional.

Les empreses periodístiques són les que han patit la major crisi 
amb el pas a l’era digital, la necessitat d’obtenir noves rendibi-
litats ha donat lloc a nous models de negoci mentre uns altres 
han fallit en el camí. Per açò, “el futur del negoci” ha sigut un al-
tre debat clau en aquesta trobada. La Royal Charter de la BBC 

ha eixit a relluir dins d’aquest debat, mentre que el professor 
Carlos López Olano ho ha plantejat en la seua ponència com 
“un model mundial”. Al llarg de 2016 els ciutadans de Regne 
Unit han pogut debatre i participar en la renovació de la Royal 
Charter, la carta de llei que marcarà els pròxims 10 anys de la 
BBC. Aquest sistema, explicava López Olano, és desitjat com 
un exemple importable a les televisions públiques de tot el món; 
un model finançat per la gent que veu la televisió amb quasi 
3.200 milions de lliures anuals aportats pels contribuents.

Per a Rubén A. Levenberg el fenomen de la crisi “no és nou; hi 
ha hagut sempre crisi des del naixement del que coneixem com 
a premsa tradicional”. “Estem davant una crisi terminal o una 
crisi de transformació”.  Levenberg convidava així a la reflexió 
al final de la seua ponència. Amb les conclusions extretes de 
les veus dels quasi dos-cents experts que han exposat els seus 
treballs durant les dues jornades de la Trobada podem aventu-
rar que la història del periodisme no ha arribat a la seua fi; de 
la mateixa manera que hi ha hagut un gir de rosca en el model 
empresarial haurà d’haver-ho en la professió periodística i la 
realitat que vivim avui serà en un futur matèria dels historiadors 
de la premsa i el periodisme. D’antuvi, Francesc A. Martinez 
Gallego, en representació del comitè organitzatiu de la troba-
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da, es va acomiadar d’aquesta edició amb el preludi del XVé 
Congrés de l’Associació d’Historiadors de la Comunicació que 
tindrà lloc a Porto a l’octubre de 2017.

En la fotografia que il·lustra aquest text poden veure, d’esquerra 
a dreta: Antonio Ariño (Vicerector de Cultura de la UV), Adriana 
Pineda (presidenta de la Xarxa d’Historiadors de la Premsa i i 
Periodisme a Iberoamèrica), Carmen Amoraga (Directora Ge-
neral de Cultura i Patrimoni de la GV), Francesc A. Martínez 
Gallego (professor de Periodisme de la UV), i Antonio Laguna 
(degà de la Facultat de Periodisme de la Universitat de Caste-
lla-la Manxa). 
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La premsa de paper està accelerant 
la seva crisi convertint als anunciants 
en els seus clients
Per Marketing News

Què és el que fa que els consumidors connectin amb la 
premsa i consumeixin les notícies? Les notícies són una font 
d’informació, una manera d’accedir a una allau de dades que 
d’altra manera ells no podrien rebre i, sobretot, una manera 
d’accedir a una col·lecció d’informació que, d’altra manera, no 
podrien saber. Els periòdics de paper han servit, tradicional-
ment, per descobrir-coses als consumidors. La premsa era la 
clau per saber el que feien els poderosos, per controlar els seus 
excessos, per accedir a històries que passaven desapercebu-

des, per arribar allà on un no podia arribar. A la premsa se li 
demanava veracitat, rigor i honestedat.

Cert és que ser objectiu per complet i explicar la veritat de ma-
nera absoluta és molt complicat, per no dir impossible. Els dia-
ris explicaven el més proper a la veritat que podien comptar (al 
cap i a la fi, les persones que escriuen són humanes i per tant 
no només tenen les seves fílies i les seves fòbies sinó també 
una percepció de les coses limitades) i això era el que els lec-
tors esperaven. S’establia un pacte entre uns i altres que impli-
cava que entre uns i altres s’establiria una relació de respecte, 
d’honestedat. El periòdic no ocultaria informació i no maquillaria 
les coses per beneficiar a un tercer. Quan això passava, la re-
lació de confiança es trencava i el lector passava a una altra 
cosa. S’anava en braços de la seva competència.

Això, encara que pugui semblar irrellevant per a les marques 
que només volien comprar espai per als seus anuncis, era, en 
realitat, un element crucial. El que convertia l’espai de l’anunci 
en alguna cosa de valor, el que feia que la seva inversió fos 
rellevant, era just aquesta relació de valor entre uns i altres, 
que feia que l’honestedat que es donava per implícita fes que el 
vehicle de presentació de els anuncis tingués valor.
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Però què està passant ara mateix? Què és el que està passant 
a la premsa impresa i com han canviat les coses en els últims 
anys? L’aparició d’internet ha tingut un efecte sobre els mitjans 
de paper. No es pot dir que internet hagi matat a la premsa, 
perquè estudis i estadístiques demostren que la crisi ve de molt 
enrere. Simplement, va ser el cop de gràcia. Els lectors consu-
meixen cada vegada menys diaris de paper i això ha generat 
una crisi de subsistència per als mitjans, que no saben què fer 
per sobreviure enmig d’aquest escenari.

I el que estan fent és trencar la clau de la relació entre mitjans i lec-
tors. No es pot dir que abans els mitjans de paper no fossin en certa 
manera ‘simpàtics’ amb els seus anunciants. Sí que és cert que els 
grans anunciants solien ser tractats amb certa benevolència. El que 
passava és que tot això no era tan generalitzat, no estava institu-
cionalitzat i, sobretot, no s’havia convertit en una mena d’essència 
pública del que és publicar un diari. I això és, justament, el que està 
passant ara. Els diaris de paper han deixat de veure als seus lectors 
com els seus principals clients i han convertit, per contra, als seus 
anunciants en els protagonistes del que importa.

Això no es veu simplement en els tancaments de diaris que 
no generen ingressos publicitaris d’interès (encara que tinguin 

lectors esperant i una cosa que es podria entendre, al cap i a la 
fi els treballadors dels diaris mengen) sinó en la pròpia filosofia 
empresarial dels periòdics, com apunten en una columna de 
The Guardian.

L’anunciant, el client principal
Els gestors dels diaris han fet que els negocis siguin més im-
portants que el periodisme i que els seus anunciants siguin més 
valuosos que les notícies, que la informació. “El nostre client 
és l’anunciant. Els lectors són els clients dels nostres clients”, 
apunten en les línies mestres d’un manual intern de gestió d’una 
xarxa de diaris locals dels EUA. Els departaments de publicitat 
s’han convertit en l’epicentre dels mitjans i en el més important, 
molt més que els periodistes i molt més que les notícies. El con-
tingut ha d’estar, per tant, orientat al que els anunciants volen i 
esperen i res ha de posar en dubte això.

Tot això només està fent que els problemes de la premsa impre-
sa es tornin més greus, més tràgics. Els lectors no volen llegir 
simplement fulls plens de publicitat o de brindis al sol amb les 
marques que paguen els anuncis, el que fa que l’interès per la 
premsa decaigui. Els mitjans de paper són cada vegada més 
dependents de la publicitat institucional, per exemple, el que 
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crea una situació bastant perillosa i tòxica. I mentre tot això 
passa la premsa de paper s’està convertint cada vegada més 
partisana, cada vegada menys profunda i cada vegada menys 
distribuïda, el que la sumeix en una profunda crisi.

La situació podria semblar, però, el paradís per als anunciants, 
que de sobte s’estan trobant amb encants portaveus que ex-
plicaran el que ells vulguin que comptin perquè així segueixin 
invertint en ells i segueixin comprant espais publicitaris. No 
obstant això, aquest és un regal enverinat i, encara que sembli 
Xauxa, en realitat no ho és. Per als anunciants, aquesta crisi i 
aquest canvi de rumb és un problema i un problema molt greu. 
Un, a més, que acabarà fent que migrin a altres escenaris i 
abandonin a aquests mitjans.

Per què no val la pena tenir aquesta armada de palmers? La 
veritat és que el camí que estan prenent els diaris de paper, per 
molt temptador que pugui semblar per a les marques, és tòxic 
i acabarà fent que la inversió sigui poc rellevant. Els consumi-
dors, els lectors als quals la marca vol arribar amb els seus 
anuncis, estan fugint d’aquests mitjans. I a això se suma que 
aquests propis mitjans s’estan devaluant. El valor que té aparèi-
xer entre aquestes pàgines és cada vegada menor, el que fa 

que la presència de les marques en les seves planes sigui cada 
vegada menys rellevant.
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Segons Zenthinela, la inversió 
publicitària creixerà un 4,6% tant el 
2016 com el 2017
Per Bloggin Zenith

La inversió publicitària creixerà en 2016 un 4,6% i tornarà a créi-
xer una xifra similar a 2017 si es compleixen les previsions del 
panell Zenthinela elaborades a partir de les opinions de direc-
tius d’empreses anunciants. Durant el tercer trimestre d’aquest 
any s’ha produït una lleugera desacceleració en la inversió, el 
que ha portat als panelistes a corregir a la baixa les previsions. 
Al mes de juny es preveia un creixement del 4,8%.

La previsió per a Mitjans no Convencionals (MNC) es manté 
en un creixement del 2,4% el que portaria a la inversió total 
en mitjans a un creixement del 3,3%. L’alentiment del tercer 
trimestre es pot atribuir al lleuger descens en el creixement del 
PIB el que implica una activitat econòmica inferior a l’esperada. 
El repunt en el Preu del Petroli pot haver influït també. I no es 
pot oblidar que, tot i que la situació política de provisionalitat no 
havia afectat negativament l’economia ni a la publicitat, s’anava 
allargant ja massa.

La repercussió del Brexit en el mercat publicitari que al juny, 
amb el referèndum britànic molt proper preocupaven força, no 
s’han notat en aquest curt termini. El menor optimisme sobre la 
situació es reflecteix també en els índexs de percepció. L’IPSE 
(Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau 9,5 punts 
però es manté en un valor encara molt sa: 54,8 dins el primer 
quartil (el millor 25% dins de tots els valors possibles).

L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) també des-
cendeix: cau 15 punts des del juny i se situa ara en 67 un valor 
que segueix sent molt alt encara que no tant com el valor an-
terior i alguns dels que es van obtenir al llarg de l’any passat. 
el mercat publicitari mostra així el seu optimisme respecte a la 
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pròpia marxa que, en ser fins i tot millor que el mostrat respec-
te a l’economia, constitueix un bon indicador. La publicitat sol 
anar per davant: es recupera abans que l’economia i també cau 
abans.

Els panelistes consideren que la situació de provisionalitat polí-
tica que s’ha viscut a l’Estat espanyol ha tingut una repercussió 
petita en l’evolució de les inversions publicitàries. De manera 
similar la preocupació sobre la possible influència negativa que 
pugui tenir en el mercat publicitari la situació de conflicte ins-
titucional que es viu a Catalunya es va diluint a mesura que 
transcorren els mesos.

La premsa, cap avall
Novament, l’any no està sent bo per als Mitjans Impresos que 
experimentaran retrocessos en la seva inversió: els Diaris po-
den caure un 2,8%, les Revistes un 3,5% i la Suplements un 
5,6%.

El més gran creixement de la inversió en Mitjans es produirà en 
Mòbils que podrien créixer un 13,1%; Internet creixeria un 8,9%; 
dels Canals de Pagament de Televisió creixerien un 7,4%; la 
Publicitat Exterior Dinàmica un 6,4% i la Televisió Generalista 

un 5,7%. Amb creixements inferiors a la mitjana del mercat tro-
bem al Cinema (+ 3,2%), la Ràdio (3,1%) i la Publicitat Exterior 
en general (+ 2,4%).

El branded content, els continguts generats per les marques, 
és una activitat en ple procés de creixement: el 81% dels pa-
nelistes creu que la inversió dedicada a aquest tipus d’activitat 
creixerà aquest any . Una mica més de tres de cada cinc euros 
d’aquest pressupost creixent (un 61%) es destinaria a la dis-
tribució mentre una part menor, un 39%, aniria a la producció 
d’aquests continguts.

La inversió en publicitat en Xarxes Socials podria arribar aquest 
any als 57,5 milions d’euros, fet que suposa un creixement de 
prop del 13% respecte a l’any anterior. El Vídeo on Line acon-
seguiria aquest any 66 milions d’euros el que suposaria un crei-
xement de més del 16% respecte a la xifra estimada com a tan-
cament per a l’any 2015. L’Audio on Line representa en aquests 
moments un 4,6% de la inversió digital .

La Compra Programàtica es va imposant a poc a poc en els 
mitjans digitals; en l’actualitat representa un 16,7% de la inver-
sió en aquests mitjans, especialment quan va dirigida a PC o 
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Mòbils. En Televisió Connectada és encara molt incipient. Un 
4% dels panelistes ja ha invertit en publicitat en nous dispositius 
dins del que es coneix com Internet de les Coses (Iot). Un 15% 
ja està invertint en publicitat que utilitza Vídeo 360º .

Previsions per mitjans

En el quadre adjunt a aquest text –gràfic de Zenthinela, 31 oc-
tubre 2016- es recullen les previsions obtingudes per a cada un 
dels mitjans, així com la comparació amb les previsions realit-
zades al juny i les previsions per a 2017. 
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Per a què serveix el SEO als 
periodistes?
Per Enrique Bullido, periodista / Medium

El SEO és una de les disciplines que qualsevol periodista digital 
necessita conèixer i manejar avui dia. És evident que tot perio-
dista ha de respectar les regles d’ortografia i gramàtica quan 
escriu. Però ara, a més, hi ha un nou element que cal tenir en 
compte: el SEO (Search Engine Optimization o optimització per 
a motors de cerca).

La base del periodisme digital, com de qualsevol altre perio-
disme, li posem el cognom que li posem, és redactar un bon 
contingut. Però a internet ja no és suficient. A internet, un article 

s’ha d’adaptar als nous hàbits de lectura, als nous suports i, 
sobretot, als motors de cerca, és a dir, a Google.

Un bon text, ja sigui una notícia, un article, un post o una re-
flexió personal, necessita estar optimitzat en SEO. Per què? Molt 
senzill: perquè Google posicioni el contingut i els lectors puguin 
trobar-lo amb facilitat. Per tant, tot periodista que vagi a escriure 
textos per internet està obligat a entendre què és el SEO.

Com haurà d’escriure un periodista digital per ser llegit?
El contingut per SEO es podria definir com aquell tipus 
d’escriptura creada amb l’objectiu d’atreure el trànsit dels 
motors de cerca (Google). No es tracta d’utilitzar trucs, sinó 
d’aprofitar unes eines per aconseguir textos més visibles i con-
tinguts que generin el major trànsit possible a la nostra web. O 
potser l’objectiu de qualsevol periodista no és aconseguir que el 
major nombre possible de persones llegeixin el que ha escrit?

A la redacció en línia podem usar una sèrie d’elements que ens 
ajudaran a posicionar millor el nostre contingut. Escriure tenint 
en compte com treballa Google només pot beneficiar-nos . Per 
començar es poden assenyalar quatre elements bàsics per al 
SEO:
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1. Utilitza keywords o paraules clau.- Cal triar bé les paraules 
clau del nostre article. Per això cal pensar quina cerca podria 
fer la gent que estigués interessada en el contingut sobre el 
qual anem a escriure. Les paraules clau sempre hauran d’estar 
presents en el text però d’una manera natural: cal escriure amb 
qualitat, pensant en les persones i no en els cercadors.

2. Tenir cura dels links o enllaços.- És convenient incloure 
al llarg del text enllaços externs rellevants i relacionats amb 
l’article. Han de semblar recomanacions naturals i cal procurar 
diversificar les pàgines de destinació, evitant enllaçar sempre 
a les mateixes fonts. Per millorar el posicionament de la web 
també cal crear enllaços interns, que duguin a altres articles de 
la teva pròpia pàgina.

3. Utilitzar eines SEO.- Hi ha moltes eines que ens poden 
ajudar. Podem fer servir Google Trends per trobar les millors 
paraules clau. El Planificador de Paraules Clau de Google per-
met obtenir recerques amb més tendència de consulta. També 
podem analitzar la nostra pàgina amb Internet Ninja i descobrir 
quines paraules utilitzem més. És molt important que el nostre 
web sigui responsive, és a dir, que estigui adaptat per a dispo-
sitius mòbils. PageSpeed Insights mesura el rendiment de la 

nostra pàgina, de 0 a 100 punts. Com més alta sigui la puntua-
ció, millor.

4. Promocionar el contingut en xarxes socials.- L’últim pas 
per a un bon posicionament en els cercadors és difondre el nos-
tre contingut. Participar en la comunitat, distribuir l’article per 
les xarxes socials, deixar un comentari en pàgines relacionades 
amb la nostra temàtica i enllaçar el nostre site són pràctiques 
necessàries per atraure trànsit i aconseguir visibilitat.

Aquestes quatre tasques són elements imprescindibles per a 
qualsevol editor/periodista que vulgui desenvolupar una estra-
tègia de SEO bàsica. A partir d’aquí es pot anar aprofundint.
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La caiguda de la publicitat impresa 
genera una onada de canvis en els 
diaris
Per Suzanne Vranica i Jack Marshall / Associated Press

Els diaris pateixen una caiguda accelerada de la publicitat en 
les seves edicions impreses, un mercat que estava sota pres-
sió, fet que ha obligat a algunes cases editorials a retallar cos-
tos en forma significativa i fer dràstics canvis en els seus pro-
ductes impresos i digitals.

Es calcula que la despesa global en anuncis en diaris impresos 
caurà 8,7% aquest any a US $ 52.600 milions, segons GroupM, 
una firma de compra de publicitat propietat de WPP PLC. Es 
tractaria de la major caiguda des de la recessió, quan la despe-
sa mundial en publicitat va baixar 13,7% el 2009.

El declivi està colpejant als principals grups editorials, in-
tensificant la pressió perquè augmentin més ràpid les fonts 
d’ingressos digitals per compensar els ingressos perduts i, en 
alguns casos, es replantegin el format dels seus productes im-
presos i la classe de contingut que publiquen.

Molts diaris han reduït costos davant les caigudes dels in-
gressos publicitaris majors a les previstes. The New York Ti-
mes Co i News Corp, el grup de mitjans que publica The Wall 
Street Journal, probablement hagin de fer una nova ronda 
d’acomiadaments, mentre que els diaris britànics Guardian i 
Daily Mail acaben de fer retallades de personal. Firmes d’anàlisi 
com Jefferies & Co han reduït les seves estimacions del tercer 
trimestre per a empreses com New York Times i Gannett Co.
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“Operem en condicions del mercat ràpidament canviants, es-
pecialment en el món de la publicitat en premsa”, va escriure 
en un memoràndum dirigit als empleats Gerard Baker, director 
de The Wall Street Journal. “Són dies d’una acceleració dels 
canvis en el negoci dels diaris”.

A la llum del pronunciat declivi, The Wall Street Journal va 
anunciar la setmana passada una reorganització de les seves 
edicions impreses que inclou una consolidació de seccions i al-
tres reduccions de costos orientades a fer-les més sostenibles 
a llarg termini i accelerar la transformació digital. Mentrestant, 
The New York Times treballa en una estratègia per augmentar 
en forma significativa els ingressos digitals per al 2020, incloent 
traslladar més recursos a iniciatives digitals i buscar formes de 
renovar algunes seccions, com la de notícies metropolitanes.

“No hi ha dubte que ha estat un any difícil per a la premsa en el 
primer semestre”, va reconèixer Meredith Kopit Levien, directo-
ra cap d’ingressos de New York Times.

Els diaris estan en una carrera contra el temps per expandir els 
seus ingressos digitals per compensar el col·lapse de la publi-
citat impresa. Encara que han fet avanços, es topen amb grans 

desafiaments, com el domini de Facebook i Google al mercat 
digital i la dificultat de generar guanys amb els productes mò-
bils.

Durant l’última dècada, els 
anunciants han reduït la publi-
citat en els diaris per una sè-
rie de motius, com la caiguda 
de la circulació, l’envelliment 
dels lectors i la necessitat de 
finançar els seus projectes di-
gitals. També hi ha altres factors que han cobrat més importàn-
cia en l’últim temps com el creixent ús de l’analítica de dades 
en el procés de compra d’espai publicitari. A més, les empreses 
incursionen amb força en els vídeos a internet i sectors com les 
cadenes minoristes, els serveis financers i les telecomunica-
cions estan disminuint la seva despesa en edicions impreses.

“S’ha produït una acceleració de la baixada aquest any”, diu 
John Ridding, president executiu de Financial Times. “Part 
d’això és estructural cap al digital i mòbil i les plataformes prin-
cipals, com Facebook i Google”.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les projeccions de despesa publicitària en mitjans impresos 
és alarmant ja que s’anticipa un creixement de 4% del mercat 
global de publicitat en 2016, que ascendiria a US $ 529.100 
milions i un increment de 14% de la despesa en publicitat di-
gital, segons GroupM. Els diaris, en tot cas, no són els únics 
que han experimentat un descens de la publicitat. La despesa 
publicitari global en revistes patiria un descens de 2,9% aquest 
any, prediu GroupM.

En un esforç per apuntalar els seus ingressos de publicitat di-
gital, moltes editorials estan deixant de banda els avisos tradi-
cionals tipus banner, que són barats, i incursions en segments 
potencialment més rendibles com la publicitat nativa, una versió 
en línia dels tradicionals publireportatges, anuncis de vídeo i 
realitat virtual. Fins al moment, no obstant això, els ingressos 
per concepte de publicitat digital no creixen amb la suficient 
velocitat per contrarestar les caigudes dels avisos impresos, en 
particular perquè la publicitat en diaris segueix sent relativa-
ment cara.
 
Encara que hi ha una gran variació de preus, el CPM mitjà, és 
a dir el cost per arribar a mil persones d’un avís de pàgina sen-
cera en un diari de circulació nacional als EUA és proper als US 

$ 100. En canvi, el CPM mitjà d’un anunci de televisió en horari 
estel·lar dirigit a una audiència d’entre 25 i 54 anys ronda els 
US $ 37, segons diversos compradors d’anuncis.
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Això vol dir que quan un anunciant avalua l’acompliment de la 
publicitat en mitjans impresos versus seu cost, els diaris i les 
revistes no semblen tan eficients com altres mitjans si es fa ser-
vir el retorn sobre la inversió com a baròmetre, assenyala David 
Murphy, president executiu de Novus Media, una empresa de 
compra d’espai publicitari del gegant Omnicom Group Inc.

L’anàlisi de dades en la compra d’espai publicitari “és utilitzat 
per un nombre cada vegada més gran d’anunciants nacionals 
i minoristes, el que és un fenomen relativament nou” va indicar 
Murphy.

John Janedis, analista de Jefferies projecta un tercer trimestre 
més complicat. El mes passat va reduir les seves estimacions 
per al New York Times, per al qual preveu un descens de 17% 
en les vendes d’anuncis impresos, davant d’una predicció prè-
via de 14%. En el cas de Gannett i NewsCorp, l’analista anticipa 
un descens combinat de la publicitat impresa i digital de 12,5% i 
7%, respectivament. Les empreses han declinat fer comentaris 
al respecte.

Davant la caiguda de la publicitat impresa, The Wall Street 
Journal podria realitzar encara més acomiadaments, va dir una 

font pròxima. No és un cas aïllat. The New York Times va indicar 
que preveu noves reduccions de personal del seu departament 
de premsa a inicis de 2017. En una decisió que emfatitza la 
importància del negoci digital, el mitjà va designar a AG Sulz-
berger, qui s’ha dedicat a la transformació digital del periodisme 
de l’empresa, com publisher associat, deixant-lo en posició per 
assumir com a nou publisher.

A Gran Bretanya, Daily Mail & General Trust, el propietari de 
Daily Mail, va anunciar l’eliminació de més de 400 llocs el mes 
passat, el que va atribuir a la debilitat de la publicitat. Guardian 
Media Group, que publica Guardian i el Observer, va retallar 
250 posicions aquest any.

“Els diaris són un lloc poc acollidor en aquest moment”, ha as-
senyalat Stephen Daintith, director general de finances de Daily 
Mail & General Trust. “La caiguda en el Regne Unit ha estat fins 
i tot més severa durant els últims 12 mesos”, va afirmar.
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La importància de les fonts a l’hora de 
cobrir la revolta del CIE de Barcelona
Per Mèdia.cat

Ahir (el dia 1, pels lectors d’El Butlletí de l’AMIC) va produir-
se un intent de fuga d’unes 70 persones recloses al Centre 
d’Internament d’Emigrants (CIE) de Barcelona que va acabar 
en un conat de motí. Els fets arriben en un moment de molta 
tensió al voltant d’aquestes instal·lacions –cada cop més qües-
tionades. Si durant la primera edició de l’Anuari Mèdia.cat va 
considerar-se que la realitat dels CIE era un «tema silenciat», 
ara els problemes són uns altres.

El principal biaix a l’hora de cobrir aquestes notícies és l’elecció 
de les fonts. La majoria de mitjans i periodistes acostuma a 
optar per la tasca fàcil de preguntar les fonts oficials, principal-
ment la policia espanyola –encarregada de la gestió dels CIE- 
o la direcció del centre, que òbviament ofereixen el seu punt 
de vista d’acord amb els seus interessos. L’actual discurs crític 
amb aquestes instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona –una 
font oficial també- ha implicat un increment de l’arribada d’altres 
opinions als mitjans.

Amb tot, la dinàmica de buscar fonts alternatives continua sent 
minoritària i, en poquíssims casos, aquestes són els mateixos 
interns implicats, predominant les ONG i grups solidaris. Si bé 
resulta obvi que l’accés als emigrants presos no resulta fàcil 
tampoc és impossible, com demostra l’article publicat per la Di-
recta. La crònica resultant d’una opció o l’altra són diametral-
ment diferents.

En la cobertura dels esdeveniments d’ahir destaca el teletip de 
l’agència EFE, basat únicament en les fonts policials i que és 
el que han utilitzat diaris com El Punt Avui, a més de la majoria 
de fora de Catalunya. El Periódico i El País, si bé han cobert la 
història amb corresponsals propis –i els articles resultants ofe-
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reixen força context- també han optat per informar-se de forma 
pràcticament exclusiva de les fonts oficials, sigui la policia o 
l’Ajuntament.

El contrast l’ofereix l’agència ACN, el teletip de la qual inclou 
l’opinió de diversos activistes de la plataforma Tanquem els CIE 
i que dóna una visió molt més àmplia i complexa dels fets. Com 
que diferents mitjans com l’Ara, Vilaweb o Nació Digital han op-
tat totalment o parcial per aquesta via d’informació, per aquesta 
vegada hi ha una versió oposada a l’oficial que ha tingut força 
ressò. També el portal de la CCMA ha recollit de passada la veu 
d’aquesta plataforma. El contrapunt l’ofereix La Vanguardia, ja 
que si bé publica el teletip d’ACN, ho fa mutilat, de forma que 
el diari ha decidit oferir només la versió policial tot i tenir l’opció 
de donar les dues.

Finalment, com ja s’ha dit, la Directa ha publicat la versió expli-
cada per un intern via telefònica. Si bé cal recordar que aquesta 
també és una part interessada, les diferències del que va pas-
sar entre un relat i un altre són significatives. Unes diferències 
a tenir en compte a l’hora de narrar «els fets» als lectors. (Foto: 
El Periódico)
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