
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

14/11/2016

n
ú

m
e

ro 200

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
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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: Radiografia de la publicitat institucional a Espanya: 154 milions d’euros
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La premsa de Madrid perd en cinc anys el 51% de vendes a Catalunya

COMUNICACIÓ DIGITAL
El Tribunal Suprem anul·la el cànon digital aprovat pel govern Rajoy

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les marques que s’anuncien de forma digital construeixen una millor imatge (91%) i es recorden més en el temps (71%)

NOVES EINES
Teads ofereix una solució al repte del Vídeo Vertical

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El Departament de Salut i el CAC demanen evitar els estereotips en el tractament informatiu sobre la mort per suïcidi

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Dan Gillmor en el Congrés de Periodistes de Catalunya: “El periodisme nord-americà ha fracassat en aquesta campanya electoral”
TRIBUNA: Els enginyers de Rakuten afloren greus “errors” de fins al 80% en dades mòbils de Facebook i Google
ENTREVISTA: Segons l’historiador Yuval Noah Harari, “Facebook i Apple podran tenir el control que el KGB mai va tenir sobre els ciutadans”
ANÀLISI: A l’entrevistar víctimes de fets traumàtics, tinguem precaució i compassió
DOSSIER: El dia en que van morir els mitjans de comunicació tradicionals
OPINIÓ: El mèrit de no ser notícia
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Radiografia de la publicitat institucional 
a Espanya: 154 milions d’euros
Per Dircomfidencial

El Govern espanyol ha donat a conèixer per primera vegada 
els mitjans que han albergat publicitat institucional derivada de 
l’Acord Marc 50/2014 , és a dir, la referida a l’Administració Ge-
neral de l’Estat (AGE). Amb dades de 2015, l’Executiu va tenir 
una inversió publicitària de 37,7 milions d’euros destinats a 54 
campanyes. És una dada bastant menor que la pressupostada, 
inicialment xifrada en  49,8 milions d’euros. Però és que final-
ment es van executar 21 campanyes menys que les previstes.

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

La campanya que més inversió va suposar va ser la de la DGT, 
que va superar els 10 milions d’euros, gestionada per Carat. 
Per ministeris, els que més despesa van acaparar van ser Inte-
rior (11,7 milions d’euros, el 31%), Hisenda (7,3 milions, 19,6%) 
i Indústria (6,8 milions, 18,2%).

Per suports utilitzats, el líder va ser  Internet, que va atreure 
el 61% de les campanyes institucionals de l’any passat; seguit 
de premsa i ràdio (tots dos amb el 42%). Només el 27% de les 
campanyes es van difondre a la televisió.

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

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

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

Comparant aquests percentatges amb l’audiència de les cade-
nes, s’observa correlació en les dades tan sols de les dues pri-
meres, no així a La Sexta i Cuatro. I és que Telecinco va liderar 
l’audiència l’any passat , amb un share del 14,8%; seguit de 

Antena 3 (13,5%), La Sexta (7,4%) i Cuatro (7,2%). Per tant, 
Cuatro va ser més afavorida en la inversió de publicitat insti-
tucional que La Sexta malgrat comptar amb menys audiència .

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

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

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En termes de difusió segons l’OJD, el diari que més èxit va tenir 
a tancament del 2015 va ser El País (205.508 exemplars), per 
sobre de  El Mundo (117.643), La Vanguardia (108.808), ABC 
(104.055), El Periódico (87.408 ) i La Razón (69.832).

Així doncs, es van veure beneficiats ABC i La Razón; que van 
tenir més insercions que les que li correspondrien per audièn-
cia. De la mateixa manera, van ser perjudicades les capçaleres 
catalanes de La Vanguardia i El Periódico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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La premsa de Madrid perd en cinc 
anys el 51% de vendes a Catalunya
Per Àlex Gutiérrez / Diari Ara

La premsa de Madrid està experimentant, en els últims anys, 
una progressiva marginalització a Catalunya. Així ho demos-
tren les dades de l’Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD), 
que evidencien com estan perdent quota de mercat respecte 
a les capçaleres editades a Barcelona. En conjunt, els quatre 
rotatius d’abast estatal -El País, El Mundo, Abc i La Razón- han 
perdut des del 2011 el 51,1% dels diaris que venien (comptant-
hi els exemplars al quiosc i les subscripcions individuals). Part 
d’aquest descens obeeix a la tendència europea i nord-ame-
ricana de sagnia constant de les edicions de paper. Però les 
dades dels diaris de Madrid són clarament més negatives que 
no les dels catalans -La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui i 
Ara-, que es deixen un 31,9% en aquest mateix període.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En l’últim any, per exemple, El Mundo ha perdut un 19,0% de 
les seves vendes ordinàries (comparant la mitjana de gener a 
setembre del 2016 amb tot l’any anterior); és el diari espanyol 
que més pateix, seguit d’El País (15,8% menys), l’ Abc (12,6%) 
i La Razón (3,0%). En canvi, les capçaleres catalanes registren 
caigudes molt més suaus, liderades per El Periódico (7,0%), El 
Punt Avui (5,4%), La Vanguardia (5,1) i Ara (0,9%).

Així, El País, que el 2011 venia 32.952 exemplars, aquest 2016 no-
més n’està aconseguint vendre una mitjana de 18.894. El Mundo 
ha passat, en el mateix període, de 10.335 a 4.692. Tot i que els 
diaris de Madrid estan dimensionats per a un mercat molt més gran 
i, per tant, disposen de més pressupost, a Catalunya estan cedint 
terreny. Així, el 2011 un 16,6% de les còpies que es venien cada dia 
eren diaris generalistes editats a Madrid. Aquest any el percentatge 
ha baixat al 12,5% i la tendència que s’apunta és d’encara més re-
sidualització. Aquesta diferència de comportament entre capçaleres 
de Madrid i Barcelona s’ha produït just en el moment en què el pro-
cés ha polaritzat el relat polític entre les dues capitals.

La Razón resisteix
En aquest panorama, destaca el bon comportament relatiu del 
diari La Razón, que -després de ser cuer durant molts anys- 

aspira ara a convertir-se en el segon diari editat a Madrid que 
més ven a Catalunya. De fet, només està a 625 exemplars d’El 
Mundo, quan cinc anys enrere el diari que aleshores dirigia Pe-
dro J. Ramírez més que doblava els 4.606 exemplars de La 
Razón. El rotatiu dirigit per Francisco Marhuenda ha perdut no-
més l’11,7% de les seves vendes ordinàries en cinc anys, allà 
on l’Abc s’ha deixat el 34,3% dels exemplars col·locats a quiosc 
i en subscriptors a Catalunya, El Mundo un 54,6% i El País un 
57,3%, la qual cosa el converteix en el diari que més ha patit en 
aquest lustre del procés.

De fet, quan es miren les dades dels dos principals diaris es-
panyols, El País i El Mundo, es constata que tots dos estan 
en crisi -en un any perden a Espanya el 12,3% i el 15,4% de 
les vendes ordinàries, respectivament- però és a Catalunya on 
pateixen específicament les caigudes més acusades (15,8% i 
19,0%). Tots dos diaris han situat directors nous al capdavant 
de la redacció durant aquest lustre -El Mundo ha canviat fins a 
tres cops- però això no n’ha frenat la caiguda de vendes.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La Justícia europea confirma la 
legalitat del finançament de RTVE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat suport al 
règim de finançament de Ràdio Televisió Espanyola. L’òrgan 
judicial ha desestimat així els recursos de cassació interposats 
per Telefónica i Digital +. Les dues plataformes van recórrer 
la decisió de la Comissió Europea, que validava el procés de 
finançament de RTVE. La cort europea ha estimat que impo-
sar taxes als operadors de telecomunicacions i a les televisions 
privades per finançar la corporació nacional no incompleix la 
legislació. (d’Europa Press)

Els sindicats de periodistes reclamen 
la regulació del dret a la comunicació

La Federació de Sindicats de Periodistes ha donat la benvin-
guda al nou Govern espanyol i al Parlament convidant-los a 
prendre’s seriosament el dret de la ciutadania a la informació 
i la comunicació, motiu pel qual els ha instat a iniciar “sense 
demora” els treballs necessaris per regular-lo per llei.

La junta executiva federal de la FeSP reclama una Llei General 
de la Comunicació similar a les que hi ha en altres països de 
la Unió Europea, on es definissin els drets i els deures dels pe-
riodistes; es regulés la feina de col·laboradors i periodistes a la 
peça, i es reservés una tercera part de l’espai radioelèctric per 
a ràdios i televisions del tercer sector. (de SPC)

El Parlament permet que els Mossos 
requisin càmeres als periodistes 
gràfics
El ple del Parlament ha votat aquest dijous una moció sobre 
el Departament d’Interior presentada per la CUP que constava 
de diversos punts. En un d’ells, s’instava el Govern a “garantir 
el lliure exercici de premsa i llibertat d’expressió, prohibint que 
els agents del cos de Mossos d’Esquadra requisin càmeres de 
fotografia i de vídeo als i les periodistes”. 

La proposta, però, ha estat rebutjada amb 94 vots en contra (de 
Junts pel Sí, Ciutadans i PP) i 37 a favor (PSC, Catalunya Sí 
que es Pot i CUP). (de Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Grup Dépêche du Midi centralitza i 
integra les redaccions dels seus sis 
diaris

El Grup francès La Dépêche du Midi, amb seu a Tolosa, ha de-
cidit ampliar la solució editorial Milenium, de Protecmedia que 
ja utilitzaven algunes de les seves redaccions, a la resta de les 
seves capçaleres principals -Centre Presse, L’Independant y 
Midi Libre-  que es publiquen a la regió d’Occitània.

Aquests diaris s’integraran en el CPD centralitzat amb Milenium 
que ja donava servei a La Dépêche, Petit Bleu i La Nouvelle 
République. Amb la incorporació de les noves capçaleres, més 
de 400 periodistes i 3.000 corresponsals es beneficiaran de la 
sinergia que ofereix aquesta configuració. (de Protec)

Grupo Zeta torna a guanyar diners 
després d’anys de pèrdues

El grup de mitjans Zeta, pertanyent a Antonio Asensio Mosbah, 
ha tornat al camí de la rendibilitat després d’un llarg període de 
números vermells. El viratge es deu sobretot a dos factors: la 
poda de despeses de tot tipus i la novació del seu passiu ban-
cari. La reestructuració dels deutes ha afectat una suma de 100 
milions d’euros. És el quart acord d’aquest gènere que subscriu 
amb les entitats, després dels de març de 2009, desembre de 
2012 i juliol de 2013.

Per aconseguir la vènia dels bancs, Antonio Asensio ha hagut 
de atorgar una llarga llista de garanties. Hi figuren entre elles 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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els principals actius immobiliaris i mobiliaris del grup, a més de 
les accions de la capçalera del conglomerat Grupo Zeta. La 
companyia haurà de complir una sèrie de ràtios, obligacions i 
compromisos al tancament de cada exercici.

El 2015, la xifra de negoci de Zeta va baixar de 197 a 188 mi-
lions i queda cada vegada més lluny de l’any més rellevant de 
la casa, que va ser 2004 amb 433 milions. En canvi, el benefici 
d’explotació es va doblar amb escreix i va passar de 4,1 a 9,2 
milions. El resultat financer va canviar de signe i va passar de 5 
milions negatius a 7,9 milions positius. També ho va fer el resul-
tat després d’impostos, que vira de 10 milions de dèficit a 12,4 
milions de benefici. Gràcies a aquest impuls, els fons propis es 
recuperen fins als 24,2 milions.

Grupo Zeta actua en els sectors de premsa, revistes i llibres. 
Està present a Espanya, Mèxic, Argentina, Xile, Colòmbia, Uru-
guai, Veneçuela i els Estats Units. En premsa, les seves ca-
pçaleres més conegudes són els El Periódico de Catalunya, de  
Extremadura i de  Aragó, Crónica de Badajoz, Diario de Cordo-
ba, Mediterráneo i  Sport. En revistes, Interviú, Tiempo, Primera 
Línia, Woman i Cuore. (de Crónica Bussines)

Unidad Editorial recupera un Ebitda 
positiu després del dur ajust

Unidad Editorial (El Mundo, Marca i Expansión) recupera els 
números negres, en registrar un Ebitda de 8,8 milions d’euros 
en els primers nou mesos del 2016. Es tracta d’una gran mi-
llora, ja que en el mateix període de l’any passat la editora va 
tenir un resultat brut d’explotació negatiu d’1,9 milions. L’editora 
d’El Mundo va aconseguir augmentar entre gener i setembre 
les seves vendes de publicitat un 1,6%, impulsades per l’àmbit 
digital (+16%).
 
Tot plegat ha estat possible gràcies a la retallada en un 7% 
de les despeses operatives, que van arribar als 219.900.000 
d’euros fins a setembre. També hi va contribuir, naturalment, 
l’augment de les vendes de publicitat (+1,6%) que hem esmen-
tat abans, fins als 102,8 milions d’euros. En aquest apartat, com 
ja és habitual, destaca la publicitat digital, que es va disparar un 
16% en comparació amb 2015. Quant, a la circulació, segueix 
la sagnia i Unidad Editorial va facturar per aquest concepte un 
12% menys. Cal recordar que El Mundo va tenir una difusió al 
setembre d’aquest any de 106.097 exemplars, més de 16.000 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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exemplars menys que fa un any. En total, els ingressos del 
grup van ser de 228.700.000 d’euros entre gener i setembre. 
(d’Expansión)

El CAC multa El Punt Avui TV per 
no emetre prou programació de 
proximitat
El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha sancionat El 
Punt Avui TV amb 12.001 euros per emetre menys programació 
de proximitat del que obliguen les llicències. La multa, però, 
només fa referència a la demarcació de Barcelona, una de les 
set llicències que va llogar fa dos anys i mig a Canal Català (la 
resta són Blanes, Granollers, Lleida, Sabadell, Tarragona i Vic).

L’ens regulador va iniciar l’actuació d’ofici en comprovar que 
el canal d’El Punt Avui TV per a Barcelona no complia amb 
el compromís adquirit d’emetre 60 hores setmanals de pro-
gramació de proximitat. El CAC va analitzar una mostra del 
21 al 27 d’abril de 2015 i va constatar que la cadena emetia 
tres programes (1món.cat, La 7mana Vallès Occidental i Viure 
cada dia) que sumaven un total de 4 hores i 13 minuts (incloent 

redifusions). Després del període d’informació previ perquè 
l’operadora realitzés les al·legacions pertinents, al maig va obrir 
l’expedient sancionador que ha culminat ara amb una multa. 
(de Comunicació 21)

Reuters acomiadarà 2.000 empleats

El grup nord-americà-canadenc d’informació Thomson Reuters 
va anunciar dimarts que accelerarà el seu pla d’austeritat amb 
mesures que inclouen suprimir 2.000 llocs de treball. La com-
panyia va dir en un comunicat que els seus guanys nets en el 
tercer trimestre van baixar 2,5% en relació al mateix període de 
l’any passat i es van situar en 273 milions de dòlars.

“La nostra principal activitat va en el bon sentit, els nostres con-
trols de costos funcionen (...) Per això anem a accelerar el ritme 
dels nostres esforços de transformació” , va dir el president del 
grup Jim Smith. Per continuar amb la seva reestructura, el grup 
-amo de l’agència de notícies Reuters- va dir que reservarà en-
tre 200 i 250 milions de dòlars del quart trimestre. La plantilla 
del grup és ara mateix de més de 50.000 empleats. Al juliol, 
la companyia va acordar la venda de part de la seva propietat 
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intel·lectual i de negocis sobre ciència als fons de capital privat 
afiliats a Onex Corp i Baring Private Equity Àsia. (de cdperio-
dismo)

Grup Zeta llança Port Magazine a 
Espanya

L’edició espanyola de Port Magazine, 
revista britànica d’actualitat, tendèn-
cies, cultura, moda i estils de vida, va 
arribar ahir, dijous, als quioscos es-
panyols de la mà de Grupo Zeta. Port 
Magazine és una adaptació, amb un 
alt percentatge de contingut propi i ex-
clusiu, d’aquesta publicació semestral 
realitzada a Londres, que s’edita des 
de fa sis anys i ha introduït un nou con-

cepte editorial dirigit a emprenedors, a líders d’opinió ja creatius 
culturals.

El primer número de la publicació mostra en portada a 
l’arquitecte britànic Norman Foster, entrevistat en exclusiva al 

seu estudi de Londres i fotografiat pel retratista espanyol Javier 
Salas. La capçalera segueix una línia gràfica moderna i d’alt 
impacte estètic. La revista arribarà als quioscos dues vegades 
l’any, una a la temporada primavera-estiu i una altra a la tardor-
hivern. Compta també amb un portal en línia, www.portmagazi-
ne.es. (d’Ipmark)

Iberia i Cedar rellancen la revista 
Ronda, completament redissenyada

Els passatgers que volin amb 
Iberia aquest mes seran els 
primers a conèixer la nova re-
vista Ronda, que acaba de ser 
completament redissenyada 
i es troba ja a bord dels vols 
de la companyia a més de 125 
destinacions. Publicat per Cedar (agència britànica que forma 
part de la xarxa Omnicom/BBDO), el títol ha estat renovat per 
oferir contingut original i idees fresques que inspirin a viatjar a 
la comunitat de clients de l’aerolínia espanyola, formada per 1,9 
milions de passatgers al mes.
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El nou disseny dota d’un estil net i modern a la publicació, amb 
imatges a tota pàgina, fotografia urbana i retrats que ofereixen 
als lectors una perspectiva local i experta de les destinacions 
d’Iberia, entre ells Londres, ciutat de portada i objecte de un 
extens reportatge especial. Els articles de l’edició de rellança-
ment embarquen el lector en un viatge per les plantacions de te 
de la Xina, les galeries d’art del metro de Nàpols, el cor hipster 
de Bilbao i els cims que s’eleven sobre els núvols de Salta, a 
l’Argentina.

La nova edició de la revista Ronda està ja disponible en tots 
els vols d’Iberia, Iberia Express i Air Nostrum des de i amb 
destinació Espanya, en espanyol, anglès, japonès i mandarin.
(d’Ipmark)
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El Tribunal Suprem anul·la el cànon 
digital aprovat pel govern Rajoy
Per Via Empresa

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha 
anul·lat el cànon digital que el govern de Mariano Rajoy va 
aprovar el 2012 per compensar amb fons dels Pressupostos 
Generals de l’Estat els artistes per les suposades còpies de les 
seves creacions. Els magistrats estimen parcialment un recurs 
interposat per tres entitats de gestió dels drets de la propietat 
intel·lectual el febrer del 2013 que sostenien que les compen-
sacions per les còpies il·legals han de sortir de la butxaca dels 

particulars que fan còpies privades –com establia el sistema de 
cànon digital que va activar el govern de José Luis Rodríguez 
Zapatero-, i no dels pressupostos de l’Estat.

Els magistrats han tingut en compte la sentència del Tribunal de 
Justícia de la UE que al juny del 2016 va declarar il·legals les 
compensacions als artistes amb diners públics. Els magistrats 
han atès les peticions de l’Entitat de Gestió de Drets dels Produc-
tors Audiovisuals (EGEDA), la societat Drets d’Autor de Mitjans 
Audiovisuals (DAMA) i Visual Entitat de Gestió d’Artistes Plàstics 
(VEGAP), que van demanar la nul·litat del decret per la suposa-
da vulneració de directives europees i sentències anteriors.

Són les mateixes entitats que ja havien recorregut al Tribunal 
de Justícia de la UE contra el nou sistema del govern del PP, 
que a partir del 2012 es va traduir en una disminució dràstica 
dels recursos que els autors rebien per la suposada pirateria de 
les seves obres.

“Sense fonament legal”
A la sentència, de 13 pàgines, els magistrats conclouen que el 
decret de creació del cànon digital ideat pel Govern espanyol 
no té “cap fonament legal efectiu” i, per tant “és nul” a tots els 
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efectes. Segons la sentència, els preceptes legals en què es 
basa contradiuen la Directiva Europea 2001/29 i, per tant, “han 
de considerar-se inaplicables” en el cas present. Per tot plegat, 
apunta la sentència, “el recurs contenciós-administratiu ha de 
ser estimat en el relatiu a la impugnació del Reial Decret en el 
seu conjunt”.

L’executiu espanyol es veu forçat d’aquesta manera a fer marxa 
enrere en la seva política sobre el cànon digital després que el 
2012 va substituir el sistema impulsat pel Govern del PSOE.

El 92% dels internautes espanyols 
que estiueja fora d’Espanya es 
connecta a Internet

AIMC ha presentat els resul-
tats de la quarta edició del seu 
estudi Consum de Mitjans en 
Vacances, realitzat mitjançant 
l’AIMC Q Panel, el seu propi pa-
nell d’internautes. Aquest estudi 

té com a objectiu analitzar com canvia el consum dels mitjans 

de comunicació durant els mesos d’estiu (juliol i agost), un pe-
ríode de temps que resulta molt interessant d’analitzar per a 
l’associació perquè no el cobreix l’Estudi General de Mitjans.

• El 94% dels internautes que passa les seves vacances a Es-
panya es connecta a Internet durant algun moment de la seva 
estada de vacances.
• El consum de mitjans de comunicació es redueix durant els 
mesos de juliol i agost, encara que els mitjans impresos són els 
que perden menys audiència.
• El 51% de la població que va viatjar a l’estranger durant els 
mesos d’estiu va accedir a un diari espanyol a través d’internet.
• Quan estem de viatge dins l’Estat espanyol, consumim de for-
ma majoritària la versió convencional dels mitjans de comuni-
cació.
• El telèfon intel·ligent continua sent el dispositiu preferit per 
connectar-nos a internet en mobilitat en períodes de vacances.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a la nota de 
premsa completa de l’AIMC. Només cal CLICAR AQUÍ (d’AIMC)
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Google adverteix Europa: si Android 
no fos lliure el pagarien tots

 

Al mes d’abril es va poder conèixer un Plec de Càrrecs enviat 
per la Comissió Europea en què fixaven les seves preocupa-
cions pel tractament de compatibilitat que Google li dóna al seu 
sistema operatiu, així com a la distribució de les seves pròpies 
aplicacions, a aquesta informació li ha sortit al pas el gegant 
d’Internet, per mitjà d’un comunicat en el qual expressen el seu 
desacord amb aquesta posició de la Unió Europea i en el que 
acaben advertint que, si Android no fos lliure i no tingués el 

funcionament actual, tot l’ecosistema hauria de pagar més, des 
dels desenvolupadors fins als usuaris en comprar un telèfon 
mòbil.

Google comença recordant que des del llançament d’Android 
en 2007 s’ha tractat d’un sistema operatiu gratuït i de codi 
obert, el que sens dubte va començar a impulsar el creixement 
del mercat dels mòbils intel·ligents que fins a aquest moment 
eren bastant cars. Google va permetre amb Android que els 
fabricants evitessin haver de comprar o desenvolupar sistemes 
operatius propis que costaven una fortuna i elevaven el cost 
dels terminals. (e Prtecnologia)

Vocento continua ampliant el seu 
paywall: el següent seria El Diario 
Montañés
El Grupo Vocento continua amb el seu pla per implantar el mur 
de pagament en els portals d’internet de les seves publicacions 
locals. Al setembre de 2015 naixia El Correo ON+, una nova 
plataforma en què es conjuminava un nou disseny web, no-
ves aplicacions mòbils i continguts exclusius per a subscriptors. 
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L’objectiu era cobrar per continguts, una experiència pionera a 
la premsa regional i per al Grup Vocento. L’objectiu de l’editor 
era testejar el producte per després aplicar-lo en la resta de 
portals regionals de la companyia.

Un projecte pensat per als regionals però no per al diari ABC, 
estatal i de moment exclòs de l’estratègia. La competitivitat de 
la premsa a Internet amb continguts d’abast estatal i global im-
pedeix -segons Vocento- rendibilitzar els continguts de paga-
ment. És per això que s’han centrat en els continguts de portals 
locals, amb un públic captiu i que manté encara acceptables i 
positives xifres de vendes dels seus suports de paper.

L’experiència va ser positiva i El Diario Vasco es va sumar 
al projecte un any després, amb condicions similars a les de 

El Correo. El portal ofereix a aquests subscriptors un accés 
il·limitat a tots els seus continguts, a part d’una sèrie de pe-
ces extra i revistes temàtiques de cinema, música i economia 
que es publiquen en diferents dies de la setmana. Els usuaris 
d’aquestes plataformes regionals poden entrar-hi des del web, 
on disposen d’un espai reservat, o des d’unes innovadores i 
exclusives aplicacions que poden personalitzar en atenció als 
seus gustos i interessos; també poden rebre newsletters i con-
figurar el seu propi servei d’alertes informatives o avisos espor-
tius, amb informació de gols i resultats en temps real.

Vocento segueix treballant en el seu calendari de diaris digitals 
regionals que periòdicaments’aniran sumant al paywall. De fet, 
la idea és llançar el 2017 un nou diari a l’experiència ON+. Es 
tracta d’El Diario Montañés, capçalera líder en paper i en digital 
de la informació de Cantàbria. (de Prprensa)

L’editora d’El Confidencial frega els 
10 milions d’ingressos el 2015

Titània Companyia Editorial, editora d’El Confidencial, va tenir 
uns ingressos l’any passat de 9,9 milions d’euros, fet que su-
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posa un increment del 20% respecte a 2014, segons els últims 
comptes dipositats al Registre Mercantil. Aquest augment en 
les vendes va permetre a la companyia destinar més fons a les 
despeses de personal, que van sumar 5,1 milions d’euros, un 
18% més que un any abans. I és que Titània va tancar el passat 
exercici amb 121 empleats, és a dir, 25 més que el 2014.

Amb tot, el benefici net de l’editora d’El Confidencial va ser de 
1,6 milions d’euros, el que significa un increment interanual de 
el 78%. Amb aquestes xifres, El Confidencial pot presumir de 
tancar un exercici més en positiu. De fet, des de l’any 2002, 
any rere any llança beneficis, tenint en compte que va néixer 
el 2001. De moment, cap diari nadiu digital s’acosta a aques-
tes xifres d’ingressos. Un dels seus màxims competidors en 
aquest segment, eldiario.es, va tenir unes vendes de 2,41 mi-
lions d’euros l’any passat; mentre que Vozpópuli va registrar-ne 
2.430.000. Un altre natiu, Periodista Digital, tot just va arribar 
als 750.000 euros. (de Dircomfidencial)

iSabadell i Totmedia junten forces per 
prosperar

El mitjà digital de referència sabadellenc ha arribat a un acord 
de col·laboració amb el Grup Totmedia, líder absolut al Vallès 
Occidental. Aquest acord de col·laboració permetrà reforçar 
una estratègia conjunta dins la comarca amb l’objectiu principal 
de créixer arreu del Vallès Occidental i millorar la informació 
dels seus municipis. A més a més, l’acord també suposa un 
reforç del Grup Totmedia per situar-se al capdavant de la infor-
mació de proximitat en les àrees més poblades del país, tant a 
nivell informatiu com tecnològic.
 
iSabadell, és un diari digital en actiu des de fa cinc anys i amb 
una audiència de més de 48.000 navegadors únics, s’uneix així 
al conglomerat periodístic capdavanter del Vallès Occidental 
del que formen part altres publicacions con Tot Sant Cugat, Món 
Terrassa o Via Empresa.  (de Redacció AMIC)
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Mtmad, el canal de continguts 
exclusius digitals de Mediaset 

Mtmad amplia l’oferta audiovisual de Mediaset en línia amb 
una proposta de continguts nadius digitals i noves fórmules 
d’entreteniment a Internet per als més joves. L’objectiu és oferir 
un perfil més qualitatiu i atractiu als anunciants. L’usuari pot ac-
cedir a tot el catàleg en HD de mtmad a través del web, allotjat 
a Mitele, plataforma recentment renovada amb un sistema res-
ponsive per a web des de PC i dispositius mòbils, app i Smart 
TV, amb l’última tecnologia multibirate que assegura la qualitat 
del contingut amb l’adaptació a l’ample de banda de cada usua-
ri, amb la inclusió d’una llista personal de continguts, control 
parental i cross- device resumeix, entre altres millores.

Amb la moda, bellesa, música, televisió, sexe, tecnologia, humor, 
parella, família, lifestyle, gaming, cuina, esport, viatges i cinema 
entre els continguts més demandats i amb la prescripció dels 
personatges més influents en l’entorn digital, Mtmad es posicio-
na com un nou aparador perquè les marques incrementin la seva 
notorietat a través de múltiples possibilitats, ja sigui a través de la 
seva integració editorial mitjançant fórmules de branded content 
o patrocinis del site i microsite. (de Servimedia)

A Axel Springer la divisió digital tira ja 
el carro el 67% dels ingressos

Durant el tercer trimestre de l’any Axel Springer va seguir crei-
xent a bon ritme gràcies en gran part als seus portals immobi-
liaris i especialitzats en la recerca de feina. Aquest segment va 
acumular durant l’últim trimestre un creixement de dos dígits. 
Entre juliol i setembre d’aquest any la facturació del grup ale-
many es va incrementar en un 1% fins a arribar als 801.500.000 
d’euros. I el 67% d’aquests ingressos van anar a càrrec de la 
divisió digital de la companyia. Fa un any aquest percentatge 
era encara del 61,2%.
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Axel Springer, l’empresa editora del que es vanta de ser el dia-
ri més gran del vell continent (el tabloide Bild), va generar en 
l’últim trimestre uns beneficis bruts de 146.100.000 d’euros, un 
13% més que fa un any. Els guanys nets del grup van pujar, 
d’altra banda, als 88.300.000 d’euros, un 36% més que du-
rant el tercer trimestre de 2016. Mathias Döpfner , CEO d’Axel 
Springer, assegura que els últims resultats de la companyia es 
deuen en gran mesura a les activitats digitals de l’empresa. (de 
Marketing Directo)
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Les marques que s’anuncien de forma 
digital construeixen una millor imatge 
(91%) i es recorden més en el temps 
(71%) 
Per IAB

 
IAB Spain, l’Associació de la publicitat, el màrqueting i la co-
municació digital a Espanya, ha presentat aquesta setmana el 
IV Estudi Anual de Digital Signage o cartelleria digital, elabo-
rat per la Comissió de Digital Signage, i en col·laboració amb 
l’empresa associada Elogia. Aquest estudi té com a objectiu 
mostrar una anàlisi del sector del Digital Signage a Espanya. 
En l’edició d’aquest any des de la Comissió de Digital Signage 

s’ha decidit desenvolupar un canvi de metodologia i de contin-
guts respecte a l’edició passada per millorar l’estudi de cara als 
nous hàbits del consumidor.
 
A continuació es desglossen les característiques principals re-
velades en l’Estudi segons els següents paràmetres:
 
Coneixement de suports de comunicació al carrer
Hi ha un alt nivell de reconeixement suggerit dels diferents for-
mats publicitaris en carrer sent les tanques/monopals (91%) i 
parades d’autobús (91%) els més recordats. La majoria dels su-
ports s’associen de forma majoritària al format no digital (98%), 
sent el mobiliari urbà el que té major record en format digital. 
El contingut dels formats de publicitat en carrer més recordat 
són els anuncis (2 de cada 3), i les ofertes/promocions (per 
la meitat dels enquestats). Per zones agrupades, les ofertes i 
promocions en general s’han vist més a Barcelona i Madrid que 
a la resta d’Espanya, no així aquelles ofertes pròpies del lloc 
on es va veure la publicitat, que destaca en la resta d’Espanya.
 
Segons l’estudi, el veure algun format de publicitat al carrer in-
flueix sobre la compra (41%) i provoca tenir el producte en ment 
(34%). El 28% de la població enquestada diu que van obtenir 
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informació útil o que la publicitat els va portar a buscar més 
informació.
 
Coneixement de suports de comunicació indoor
Quan parlem de suports publicitaris indoor, els més recordats 
són els cartells (per 9 de cada 10 que se situen dins el punt de 
venda), seguits de les pantalles (51%) i mupis (48%). Aquests 
formats publicitaris indoor es recorden majoritàriament en cen-
tres comercials (86%) i botigues (72%), seguit d’estacions de 
metro o autobús, o aeroports (57%).

Igual que en la publicitat al carrer, el contingut més recordat 
és el de tipus publicitari (55%), però guanya rellevància: les 
ofertes específiques del lloc on està ubicada la publicitat (45%). 
Els elements de publicitat indoor tenen major grau d’influència 
(55%) en la compra que el declarat en publicitat en carrer.

Segons la ubicació dels suports indoor (dins/fora del punt de 
venda), es percep un contingut o un altre: si està fora del punt 
de venda conté més publicitat que informació. Quan el suport 
està dins de la botiga, el contingut d’informació augmenta. Pel 
que fa al tipus de suport, en tots dos casos el digital és preferit 
en no digital (que no dóna resposta a la realitat actual).

Percepció de la publicitat digital
La publicitat digital transmet als enquestats diferents atributs 
com modernitat/innovació (90%) i diferenciació/originalitat 
(88%). La publicitat digital crida més l’atenció (88%), pels seus 
continguts més creatius (87%), sent aquests més actualitzats 
en les seves ofertes (82%).
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Les marques que s’anuncien de forma digital construeixen una 
millor imatge (91%), més moderna / innovadora (83%) i que es 
recorda més en el temps (71%).
 
Interacció amb els suports
Hi ha un alt nivell de coneixement de mecanismes amb els 
quals interactuar amb suports digitals (destacant QR BIDI, Xar-
xes Socials o pantalla tàctil), i un 66% n’ha utilitzat algun. Els 
dos suports més usats són QR BIDI i les Xarxes Socials. En 
suports no digitals els mecanismes més coneguts i usats per 
interactuar tornen a ser QR BIDI i Xarxes Socials. En tercer lloc 
s’afegeix el codi promocional.

Els principals motius per interactuar amb la publicitat digital són 
els incentius com ofertes i concursos (18%) i el contingut inte-
ressant, útil i de qualitat (16%). La informació es percep com un 
altre driver important. Un 10% considera que no hi ha cap driver 
per interactuar amb la comunicació digital.

Cerca descomptes (50%) és més rellevant que la recerca 
d’informació en suports publicitaris fora del punt de venda (37%). 
Dins el punt de venda també destaca el buscar descomptes 
(51%) abans que la informació sobre el producte (39%). Entre 

aquells que valoren positivament la interacció (64%) destaca el 
paper de la informació.
 
Retail i Publicitat Digital
Els elements més valorats quan s’apliquen a un establiment 
són poder interactuar amb un catàleg interactiu (43%) o com-
prar mitjançant pantalla tàctil si no es trobés el producte (41%). 
La franja d’edats de 16-30 anys destaca per valorar positiva-
ment el poder comprar alguna cosa que no estigués disponible, 
tant si es tractarà a través d’una pantalla tàctil com si és a tra-
vés dels seus telèfons mòbils.

Per a Antonio Traugott, director general d’IAB Spain “el digital sig-
nage, també conegut com DOOH o cartelleria digital, porta temps 
creixent en rellevància en el mercat, tant per a les marques que 
cada vegada més aposten per aquest mitjà, com per als usua-
ris, els quals atribueixen a aquestes marques valors molt cotitzats 
com la modernitat o la innovació. No tinc cap dubte que la carte-
lleria digital seguirà evolucionant a passos de gegant, i que així ho 
podrem constatar en la inversió digital per mitjans a final d’any.”

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC es poden descarregar aquest 
estudi CLICANT AQUÍ   
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Zenith anuncia la compra de mitjans 
digitals amb intel·ligència artificial 

  

Zenith ha desenvolupat una eina avantguardista que permet 
automatitzar la planificació i compra de mitjans digitals, oferint 
“una millora significativa en termes d’eficàcia”, segons l’agència. 
Dirigida als responsables de màrqueting, canviarà fonamental-
ment la forma en què les agències i els seus clients optimitzen 
els mitjans digitals.

Durant els últims sis mesos, un equip de científics i estrategs 
de dades de Zenith especialitzats en intel·ligència artificial, han 
estat desenvolupant una sofisticada eina que automatitza la 

planificació i compra de mitjans digitals basant-se algoritmes 
que simplifiquen un procés que és cada vegada més complex i 
en el qual intervenen múltiples punts de contacte

Aquesta completa automatització de la planificació i compra di-
gital s’està duent a terme utilitzant tecnologies basades en el 
núvol (o tecnologies “cloud-based”):

1 El client manté la propietat plena de les seves dades al llarg 
de tot el procés. 

2 La implementació d’aquest programa d’automatització de pla-
nificació i compra digital preveu aconseguir una millora en el cost 
per cotització obtingut a través de les recerques pagades de ter-
mes relacionats amb l’anunci previst. (de Programa Publicidad)

En comunicació, els homes pensen 
mentre les dones fan la “feina bruta”

El masclisme imperant en la nostra societat està present fins 
i tot en el repartiment de tasques d’una empresa, segons els 
resultats de l’European Communication Monitor 2016, elaborat 
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per EUPRERA, respecte a les funcions dels professionals de la 
comunicació i el temps que dediquen a cadascuna d’elles.

Concretament, l’ECM especifica que, en comunicació, les do-
nes dediquen el 38,1% del seu temps a tasques purament ope-
ratives, com parlar amb periodistes, escriure notes de premsa, 
monitoritzar resultats i organitzar esdeveniments, mentre que 
els seus col·legues masculins dediquen a aquest tipus de tas-
ques només el 33,5% del seu temps. 

En canvi, els homes estan més involucrats en processos re-
flexius, com ara gestionar les activitats de comunicació, alinear 
la mateixa amb l’empresa, els clients i els stakeholders i entre-
nar i habilitar membres o de la pròpia companyia o clients que, 
en definitiva, ocupen 66,5% del seu temps. En aquestes qües-
tions les dones dediquen només un 61,8% del temps. (d’AEC)

Comunica+A crea “Love”, la campanya 
de reposicionament d’Orange

L’agència de publicitat Comunica+A ha realitzat per Orange la 
campanya de reposicionament de la seva marca, que donarà 

també nom a les noves tarifes convergents de la companyia 
que unifiquen mòbil, fibra i TV. 

L’agència de publicitat ha creat una campanya 360º d’àmbit 
nacional composta per una fase teaser, així com accions en 
digital, exterior i televisió. El teaser es va resoldre el dia 1 de 
novembre amb espots de 45 segons i 30 segons en televisió, 
peces de ràdio, presència online a banners, displays i xarxes 
socials, comunicacions i activació de benvinguda a punt de 
venda, revistes i exterior amb mupis i marquesines. (d’Ipmark)

Toyota assigna el seu compte de 
creativitat i mitjans a Europa a The & 
Partnership
Toyota Motor Europe ha assig-
nat el seu compte creativa, digi-
tal, de contingut i de mitjans de 
Publicis Groupe a The & Part-
nership, WPP, que crearà una 
xarxa d’equips concentrats dedicats a Toyota. El compte euro-
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peu, estimat per la premsa del Regne Unit és de més de 250 
milions, manejats anteriorment per Saatchi & Saatchi i Zenith. 

The & Partnership, és propietat al 49% de WPP i inclou a la 
xarxa creativa CHI & Partners, que crearà centres dedicats a 
Toyota. Els mitjans de comunicació han de ser manejats per m/ 
Six, agència britànica de planificació i compra de mitjans recol-
zada per WPP. “La xarxa per a Toyota comptarà amb una unitat 
especialista d’anàlisi de dades, que integrarà creativitat basada 
en dades amb planificació intel·ligent de mitjans i capacitat de 
resposta per millorar el awarness de la marca Toyota, i impulsar 
les seves vendes en tots els canals i mercats”. (d’Adage)

Nova campanya d’ASISA

El dèficit de son nocturn és un problema de salut que, segons 
càlculs recents, afecta un 80% dels adults espanyols. Asisa, de 
la mà de J. Walter Thompson Madrid, ha decidit abanderar un 
moviment per uns hàbits de son saludables.

Utilitzant el hashtag #Duerme1HoraMás com a fil conductor, 
l’agència ha desenvolupat una campanya on la música és la 

protagonista. Per a ells ha utilitzat cançons senzilles i enganxo-
ses per conscienciar la població sobre els efectes que té per a 
la salut dormir menys del necessari: hipertensió, cardiopaties, 
sobrepès, diabetis, pèrdua de memòria, depressió...  En el vi-
sual, el codi de la marca és la il·lustració mitjançant la Publi-
terapia, fórmula que converteix els seus anuncis en consells 
d’salud. En aquesta ocasió, Asisa ofereix una única recomana-
ció, la de dedicar més temps al descans nocturn.

Premsa, televisió, ràdio, exterior, accions especials i digital són 
els mitjans en què serà present la campanya, en la qual les xar-
xes socials jugaran un paper determinant, per això la campanya 
s’expressa en forma de hashtag: #Duerme1HoraMás. (de La 
Publicidad)

Telefónica estrena campanya per 
demostrar la seva transformació 
digital
Telefónica ha llançat una ambiciosa campanya institucional per 
donar a conèixer el seu programa “Tria-ho tot” i fer tangible la 
transformació digital de la companyia a través de l’emoció. Es 
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tracta de la primera campanya institucional de Telefónica des 
de l’any 2010, quan la companyia va concentrar tota l’oferta de 
productes i serveis sota la marca Movistar, mentre que la marca 
Telefónica va assumir el paper institucional i de relació amb els 
stakeholders.

La campanya, que porta per nom “Galàxia”, forma part d’un pla 
de posicionament institucional amb diferents fites que es per-
llonguen fins a l’estiu de 2017. La nova campanya, que durarà 
sis setmanes, va arrencar el 4 de novembre i inclou televisió, 
ràdio, gràfica i mitjans online. A principis de l’any que ve, “Ga-
làxia” s’exportarà a altres països a Amèrica Llatina. (de Marke-
ting News)
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Teads ofereix una solució al repte del 
Vídeo Vertical
Per Periódico Publicidad

Teads ha anunciat una innovadora solució que permet a les 
marques convertir els seus espots en vídeos verticals adaptats 
a la pantalla d’un smartphone, creant un efecte de 360º, i que 
podrà servir-se en entorns editorials premium. Teads adapta el 
vídeo apaïsat perquè encaixi perfectament en un format verti-
cal, compatible tant per a dispositius Android com iOS. Al ser la 
creativitat més gran que la pantalla de l’smartphone, l’usuari pot 
explorar la resta del vídeo com si fos un vídeo 360º, produint un 
efecte molt cridaner. Aquesta nova funcionalitat està ja disponi-
ble per a tots els clients i partners de Teads.

 Amb el creixement de snapchat, els consumidors s’estan acos-
tumant a veure vídeos en vertical, que a més encaixen d’una 
manera més natural en els seus dispositius mòbils. No obstant 
això, si els anunciants volen adaptar les seves creativitats a les 
diferents pantalles, s’enfronten al desafiament de produir vídeo 
en vertical, el que requereix d’inversió i recursos addicionals. El 
vídeo vertical en mòbil genera un record de l’anunci 2,9 vega-
des més gran que el d’un vídeo horitzontal, i l’opinió de la marca 
millora un 39% entre aquells exposats a vídeo vertical. 

Ningú creixerà tant com snapchat
Ningú creixerà tant fins al 2020 com snapchat, almenys, en 
el sector de les xarxes socials. Així ho afirmen els tècnics de 
l’empresa especialitzada eMarketer, que disposen d’un sistema 
de mesurament que detecta quan una mateixa persona admi-
nistra més d’un usuari en un mitjà 2.0 i quan hi ha un robot da-
rrere d’un compte. Doncs bé, fins i tot descomptant aquests ca-
sos, la progressió quantitativa de l’aplicació mòbil d’enviament 
d’arxius efímers és incomparable.

Durant aquesta temporada, la base de consumidors de snap-
chat creixerà un 27,2%. Ja al juny, fonts de la companyia van 
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revelar que comptaven amb 150 milions d’internautes, 10 milions 
més que el servei de microblogging. El fet que snapchat s’associï 
habitualment a la “diversió”, segons l’opinió de Cathy Boyle, di-
rectiva de eMarketer, és una de les claus del seu èxit, sobretot 
si es té en compte que el seu públic és predominantment jove. 
Una interfície “altament visual” i la possibilitat que els navegants 
siguin “creatius” estan contribuint igualment al seu auge, el que, 
actualment, quan “hi ha una app per a gairebé tot”, té un mèrit 
enorme. Snapchat, com Instagram, ha aconseguit introduir-se en 
el segment de l’audiència del menor edat. És poc comú que els 
xavals de tot just 12 anys que ja practiquen amb aquesta xarxa 
sentin algun “afecció” cap a altres mitjans 2.0, per tant, li dedi-
quen molt més temps. (de La Vanguardia)

Google presenta una pissarra tàctil 
digital per a empreses i oficines

Google segueix augmentant el seu catàleg de productes i inno-
vacions i després de presentar els nous telèfons, Google Home 
i el seu casc de realitat virtual, els de Mountain View han anun-
ciat Jamboard, una pissarra tàctil digital de 55 polzades i amb 
resolució 4K.

Es tracta d’un dispositiu pensat per a les oficines i empreses 
que vol facilitar la feina en les reunions, fent servir el maqui-
nari de la marca, i convertir-se en el rival de Microsoft a través 
d’aquesta pissarra que permet fins a 16 entrades tàctils simultà-
nies i inclou llapis òptics, càmera incorporada i altaveus.

Jamboard està connectada al sistema operatiu de Google i per-
met que els usuaris utilitzin Google Apps per iniciar sessió en 
els seus documents, fer trucades d’Hangouts o accedir als ca-
lendaris. “Hem treballat en estreta col·laboració amb els clients 
de Gsuite com Instrument, Netflix o Spotify per refinar la barreja 
entre el maquinari i el programari que impulsa Jamboard”, expli-
ca Google a través d’un post en el seu bloc. (de Portaltic)
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El Departament de Salut i el CAC 
demanen evitar els estereotips en el 
tractament informatiu sobre la mort 
per suïcidi
Per Govern.cat

El Departament de Salut i el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC), juntament amb l’associació  DSAS_Després del 
suïcidi, van presentar el document Recomanacions als mitjans 
audiovisuals sobre el tractament informatiu de la mort per suï-
cidi, un treball dirigit als mitjans per tal que en el desenvolupa-
ment de la seva activitat ajudin a informar sobre el suïcidi de 
forma més acurada, correcta i sensible, i contribueixin a evitar 
els estereotips relacionats.

L’acte, que es va fer al Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
va comptar amb el conseller de Salut, Antoni Comín; el presi-
dent del CAC, Roger Loppacher, i la presidenta de l’Associació 
DSAS_Després del suïcidi, Cecilia Borràs.
 
El conseller de Salut ha destacat la importància que tenen els 
determinants socials i les estructures culturals en la salut men-
tal de les persones, un dels factors que incideixen en aquest 
tipus de mortalitat. “És un problema de salut pública al món i 
el paper educatiu dels mitjans és fonamental”, ha afegit Comín 
abans d’insistir en la necessitat d’adoptar un canvi cultural “que 
lluiti contra l’estigma i assumeixi que la societat ha de conviure 
amb el trastorn mental”. Per últim, el conseller ha recordat que 
des del Departament s’està transformant el model d’abordatge 
de la salut mental cap un model comunitari, tot subratllant el 
salt pressupostari, “el més alt fet mai”, que aquest àmbit de la 
salut rebrà si s’aproven els nous pressupostos. A més, el Pla 
de Salut 2016-2020 preveu reduir en un 10% aquesta mortalitat 
l’any 2020.
 
Per la seva banda, Loppacher ha destacat que aquestes són les 
19 recomanacions que ha elaborat l’autoritat audiovisual i que 
considera que “poden ajudar a trencar el tabú i l’estigmatització 
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que es creen tant pel que fa a la persona que mor com en rela-
ció amb els seus familiars i entorn”. El president del CAC també 
ha assenyalat que una cobertura responsable d’una notícia pot 
tenir un efecte preventiu sobre la conducta suïcida i ha afegit 
que, per tant, el document “no recomana evitar parlar de les 
morts per suïcidi, ni silenciar-les, sinó que aposta per abordar 
la qüestió i informar-ne, però de manera acurada”
 
Per últim,Cecília Borràs ha incidit en la necessitat de norma-
litzar la mort per suïcidi. “Forma part de la realitat i n’hem de 
parlar per poder prevenir i, així, poder salvar vides”.
 
Què diu el document?
Segons el document presentat, els mitjans de comunicació po-
den ser agents que ajudin a contribuir a la prevenció de la mort 
per suïcidi. El fet de parlar-ne no suposa, necessàriament, in-
citar a aquesta conducta ni provocar un efecte contagi (efecte 
Werther). Certament, hi pot haver una relació entre un tracta-
ment inadequat de la informació sobre el suïcidi i un possible 
increment de suïcidis en població de risc. No obstant això, la co-
bertura responsable d’una notícia pot tenir un efecte preventiu 
sobre la conducta suïcida, atès que l’exposició a una informació 
de persones afectades que han afrontat una situació de crisi de 

manera positiva i sense comportaments suïcides es relaciona 
amb un descens en les taxes de suïcidi, i exerceix, en aquests 
casos, un efecte protector (efecte Papageno).

El document presentat recull 12 recomanacions que s’ocupen 
del tractament de la mort per suïcidi en la informació emesa 
pels mitjans de comunicació audiovisual, tant pel que fa als es-
pais d’informació diària com als programes que volen fer una 
aproximació més aprofundida d’aquesta temàtica.
 
Algunes d’aquestes recomanacions són: tractar la informació 
amb una aproximació respectuosa i prudent, escollir expres-
sions adequades per descriure les persones que han presentat 
conducta suïcida, evitar la descripció detallada del mètode, evi-
tar associar la mort per suïcidi amb idees d’heroïcitat o roman-
ticisme, etc. Resulta convenient presentar la mort per suïcidi 
com a producte d’una complexa interacció de molt factors i cal 
extremar el respecte a la intimitat de les famílies i altres super-
vivents per tal de no accentuar l’estigma.
 
A banda de les recomanacions generals, el document també 
recull unes recomanacions específiques del llenguatge que 
s’hauria d’utilitzar tenint en compte l’escenari o el context en 
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què s’ha produït la mort per suïcidi. Per exemple en els con-
textos de violència domèstica, en què es parla d’homicidi amb 
suïcidi, seria preferible parlar d’homicidi on el presumpte autor 
s’ha llevat la vida.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al document 
Recomanacions als mitjans audiovisuals sobre el tractament 
informatiu de la mort per suïcidi, en la seva versió completa, 
CLICANT AQUÍ  

El local, factor de diferenciació i 
eficàcia

En un món global, el talent globalitzat no existeix. El local és 
un veritable factor de diferenciació, una oportunitat de negoci 
a explotar per les marques. Al cap i a la fi, el global, el iguala 
tot. Aquesta ha estat una de les principals conclusions de la 
I Jornada de Màrqueting Regional, Miopia perifèrica: com fer 
grans a les marques en els seus territoris, organitzada per IN-
RED, la primera agència d’agències regionals d’Espanya, amb 
la col·laboració de CM Vocento i El Publicista.

La “miopia perifèrica” no és només un defecte visual que impe-
deix veure amb claredat allò que està lluny. En màrqueting es 
defineix com el problema que ataca aquestes campanyes de 
publicitat que, per la distància, no són capaces de veure amb 
claredat les particularitats i és, sens dubte, una de les majors 
molèsties de la comunicació comercial a Espanya. Un país on 
és comú trobar marques treballant de forma centralitzada sense 
tenir en compte la realitat plural (diversitat cultural i demogràfica 
amb més de 45 milions de persones, 17 comunitats autònomes, 
diversos idiomes cooficials, etc, de manera que les estratègies i 
els missatges perden eficàcia quan arriben als consumidors”. en 
definitiva, es multipliquen les accions amb missatges aliens a la 
sensibilitat local, mitjans malgastats per falta de vigilància, errors 
en els idiomes autòctons i accions replicades que no funcionen.
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Davant d’aquest panorama, Luis Piquer, president d’INRED, 
va assenyalar la necessitat de “fer confluir les estratègies de 
marca globals amb les regionals i locals, en les seves tres di-
mensions, de manera coordinada perquè el consumidor sigui 
on sigui, actuï i compri el nostre producte”. (d’El Publicista)

L’AMIC assisteix al I Congrés Ben Fet! 
Qualitat d’aquí

L’AMIC ha estat present com a entitat convidada al I Congrés 
Ben Fet! Qualitat d’Aquí que es va celebrar a Món Sant Benet, 
a Sant Fruitós de Bages i que va comptar amb la participació de 
més de 70 empreses.

Ben Fet! Qualitat d’Aquí va néixer al 2014 per certificar l’origen, 
la qualitat, i la traçabilitat dels productes i  serveis catalans, 
amb l’objectiu d’estimular la generació de riquesa en el territori, 
i compta amb el suport de PIMEC i de la Diputació de Barcelo-
na. El seu president, David Giménez, ha destacat el rigor de-
mostrat a l’hora d’establir els criteris de certificació com a clau 
de “l’èxit” de Ben Fet!
 
D’altra banda el president de PIMEC, Josep González, va clou-
re el Congrés assenyalant  el gran avenç que ha experimentat 
el projecte i que el potencial de Ben Fet! rau en la seva visió 
multisectorial, transversal, i independent d’interessos polítics o 
ideològics.
 
Actualment, 32 empreses s’han adherit a la iniciativa des de 
l’inici i 25 més estan en tràmits per incorporar-s’hi. Entre les que 
hi formen part destaquen: Torrons i Mel Alemany, Llet Nostra, 
Alqvimia, Torrons Vicens, Mútuacat, entre d’altres. (de Redac-
ció AMIC)
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Elpais.cat incorpora notícies en 
anglès

L’edició catalana d’El País ha incorporat una secció de notí-
cies en anglès realitzades per estudiants de Periodisme de la 
Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d’una col·laboració entre 
el diari i la UPF en una assignatura obligatòria en la qual els 
alumnes aprenen a millorar l’escriptura periodística en anglès. 
En concret, els estudiants adaptaran setmanalment una mitjana 
de cinc continguts de l’actualitat catalana perquè puguin ser en-
tesos en un context global, i també podran publicar reportatges 
elaborats amb fonts pròpies.

El projecte, que durarà fins al març del 2017, forma part d’El 
País English Edition, que s’encarregarà de l’edició dels treballs 
dels estudiants juntament amb la redacció de Catalunya. La 
publicació d’articles en anglès es va iniciar l’any 2001 com a 
suplement de l’aleshores International Herald Tribune, i el 2014 
es va transformar en un projecte 100% digital. Un equip de pe-
riodistes i traductors fa versions en anglès d’articles d’El País 
sobre Espanya i Amèrica Llatina amb més context i explicació 
per als lectors estrangers. (de Comunicació 21)

Joan Serra, nou subdirector general 
d’EPI a Catalunya i Balears

Prensa Ibérica Media ha nomenat el periodista Joan Serra Tur, 
fins ara director de Diario de Ibiza, com a subdirector general de 
continguts del grup per a Catalunya i les Illes Balears. L’objectiu 
del nomenament és reforçar l’estructura directiva de l’editora, 
potenciar les sinergies entre els seus mitjans i afrontar els nous 
reptes de les seves diferents plataformes informatives.

El periodista eivissenc té la responsabilitat de coordinar els 
continguts de Diario de Mallorca, Diari de Girona, Regió 7, Dia-
rio de Ibiza i els setmanaris Empordà i Mallorca Zeitung. (d’EPI)

Formació al Col·legi de Periodistes

Redacció periodística: tècniques bàsiques, Barcelona, di-
mecres 16, 23 i 30 de novembre (de 10:30h a 13:30h) - En 
aquest curs pràctic, Carles Singla revisarà les eines fonamen-
tals de la redacció informativa. S’hi tractaran les característi-
ques principals del llenguatge periodístic. Per mitjà de diversos 
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exercicis es posaran en pràctica els textos més habituals en 
periodisme escrit, ja sigui en mitjans o en gabinets de prem-
sa. També es pararà especial atenció a la titulació, als formats 
breus i a les notes de premsa.

Webinar: Ciberseguretat per a periodistes - On line, dime-
cres 16 de novembre (de 15:30h a 16:30h) - 
Mitjançant aquest webinar, a càrrec de Genís Margarit, 
s’ensenyarà als periodistes a utilitzar les eines de cibersegure-
tat que els permeti garantir la confidencialitat de la informació 
que utilitzen durant la seva activitat professional.

Eines per editar imatges on line, Girona, dimecres 16 de 
novembre (de 09:30h a 13:30h) – Barcelona, divendres 25 de 
novembre (de 10:00h a 14:00h) - En aquest curs, dirigit per 
Sílvia Llombart, coneixerem diverses eines que ens ajuden a 
treballar el món de la imatge, bàsic per comunicar millor, i ens 
faciliten la nostra feina diària. Totes les eines que es proposen 
són gratuïtes.

Bloguer professional, Barcelona, divendres 18 de nov-
embre (de 09:30h a 14:30h) - Amb aquest curs, impartit per 
Enrique San Juan, adquiriràs els coneixements i les tècniques 

necessàries per gestionar un blog de manera professional per a 
una empresa, una institució o un projecte.

Comunicació de Marques: Transmèdia Storytelling, Barce-
lona, dijous 24 de novembre i 1 de desembre (de 10:00h a 
14:00h) - Termes com Storytelling, Branded Content, Adverga-
ming, AdverNews, BrandNews, entre d’altres, constitueixen un 
nou panorama comunicatiu que va molt més enllà del simple 
canvi de les formes. L’objectiu d’aquest curs, a càrrec de Mon-
tecarlo, és que els assistents coneguin les últimes tendències 
en comunicació i marketing especialment a través de productes 
i estratègies audiovisuals i multiplataforma.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són bonificables, és a dir 
que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació; el 
CPC, a més, gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. 
(d’AEC)
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Dan Gillmor en el Congrés de 
Periodistes de Catalunya: “El 
periodisme nord-americà ha fracassat 
en aquesta campanya electoral”
Per Karma Peiró / Nació Digital

El veterà periodista nord-americà ha mostrat, al VI Congrés de 
Periodistes de Catalunya, la seva decepció per com han infor-
mat els mitjans del seu país.  “Amb Trump com a president, el 
periodisme patirà molt durant els pròxims anys perquè veurà 
retallades les seves llibertats”, digué Gillmor.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha reunit aquest divendres 
centenars de professionals interessats a debatre i reflexionar sobre 
l’estat del periodisme i el moment actual que viu la informació. A 
les diferents sessions del VI Congrés de Periodistes de Catalunya 
s’han enfocat qüestions sobre la precarietat laboral, la recuperació 
de la credibilitat, el respecte per la professió, el codi deontològic o 
els canvis que Internet i les diferents tecnologies estan provocant. 

Un dels ponents principals de la jornada ha estat el periodista 
nord-americà Dan Gillmor, qui durant la darrere dècada ha estat 
un dels impulsors del periodisme digital. El 2005, va escriure 
el llibre: We the media i va encunyar l’etiqueta de Periodisme 
ciutadà, per significar que els ciutadans també podien formar 
part del procés informatiu, a través de les xarxes socials i altres 
plataformes digitals que tenim al nostre abast. 

“Avui no he vingut a parlar de periodisme digital, això és el que 
tenia preparat”, ha començat Gillmor en la seva conferència. 
“Però després de la victòria de Trump, em permeto canviar total-
ment el meu discurs”.

En primer lloc, ha volgut deixar clar que “els mitjans i els periodis-
tes del seu país han fracassat totalment en la campanya electoral”. 
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I els ha acusat d’haver donat a Trump una “quantitat ingent de pu-
blicitat gratuïta. El temps dedicat en els mitjans tindria un cost en 
publicitat de 2 mil milions de dòlars. Tothom l’ha ajudat a convertir-
se en una de les persones més importants dels Estats Units”.  

“Els canals de notícies no han corregit les informacions falses 
que ha difós durant mesos l’actual president del meu país. I és 
una llàstima perquè ha fet comentaris molt greus i ofensius con-
tra les dones i la gent d’altres llocs”.  L’etapa Trump serà, se-
gons ha explicat, “tan terrible que veurem retallades totalment 
les nostres llibertats, en primer lloc, la d’expressió. Arribarem a 
veure amb nostàlgia el govern d’Obama, i inclús el de Bush”. 

Periodistes activistes
Dan Gillmor -que durant dècades va treballar al rotatiu San José 
Mercury News- i va promoure el periodisme “més participatiu i 

interactiu” ha explicat a Nació Digital que encara el reivindica. 
“Prefereixo donar la veu a molts que no només a uns quants. 
Existeixen projectes molt interessants”.  

“M’agradaria demanar als periodistes d’aquest congrés que 
esdevinguin activistes de la llibertat d’expressió. Perquè si no 
ho fem, ajudarem a la gent autoritària a restringir els nostres 
drets”. I ha demanat als assistents que no s’oblidin de les altres 
realitats, de contrastar la informació i de reivindicar la paraula. 
“En aquesta campanya, els periodistes només s’han ocupat de 
les elits, han oblidat altres col·lectius de la societat, no han anat 
a preguntar què pensava la gent que podia votar a Trump ni per 
què ho farien”.

En paraules de Gillmor, el periodisme “morirà si seguim en la 
mateixa tònica que aquesta campanya”. Per a ell, Trump ha 
entès molt bé els punts febles i escletxes del periodisme, “i se 
n’ha aprofitat”. 

El poder de Facebook i dels altres
El periodista nord-americà també ha ‘disparat’ contra Facebook 
i el poder que concentren altres marques com Google o Apple. 
“Controla totes les nostres converses, cada cop és més arbi-
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trària, decideix quin contingut destaca i quin no. No hi ha cap 
precedent en una companyia de comunicació que hagi tingut 
mai tant de poder”. 

Al respecte, ha animat a tothom que comenci a alfabetitzar-se 
digitalment, per entendre com encriptar i assegurar la informa-
ció pròpia. “Trump ja ha dit que vol acabar amb la neutralitat 
d’Internet i donar al sector de les telecomunicacions més poder. 
Arribarà a controlar tota Internet”.  

Segons Gillmor la Internet descentralitzada havia de vetllar per-
què cap empresa ni govern tingués el poder total del control. 
“La tecnologia està creant una era daurada per espiar, fabulosa 
pels serveis d’intel·ligència, pels governs i les grans empreses 
que volen controlar als ciutadans”.  

El programa del VI Congrés de Periodistes de Catalunya ha 
plantejat altres debats entorn de la professió, com els models 
de negoci tant pels mitjans tradicionals com pels digitals, el rol 
de Google i les visites als continguts virtuals o la formació pe-
riodística.
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Els enginyers de Rakuten afloren 
greus “errors” de fins al 80% en 
dades mòbils de Facebook i Google
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació i Mediapost

Els enginyers de Rakuten Màrqueting creuen haver descobert 
una falla de mesurament en Omniture, Google Analytics, Core-
metrics i altres paquets d’anàlisi que mesuren les taxes de clics 
(CTR) i el cost per clic (CPC) en campanyes mòbils de Facebook. 

Es tracta de l’informe Facebook Measurement Divide de Raku-
ten publicat aquest dimecres, que conté l’anàlisi de les dades 
de rendiment dels clients; la companyia revela discrepàncies 

entre el seguiment de conversions de Facebook i l’analítica 
web, que costen als anunciants un 192% més d’ingressos atri-
buïbles i un major rendiment de la despesa publicitària. Aflora 
una gran estafa?

Les campanyes de dispositius creuats analitzades revelen que 
els ingressos atribuïbles només comprenien una mitjana del 
5,6% dels ingressos totals generats en campanyes de només 
mòbils, només per a equips d’escriptori i de dispositius creuats, 
i tan sols un 2,4% per un minorista en l’estudi.

Bob Buch, vicepresident de social de Rakuten, que dóna suport 
d’atribució, affiliate, search, mobile, lead generation, etc, revela 
que en les campanyes dels clients ha trobat que les mètriques 
CTR eren significativament més altes i els CPC bastant més 
baixos. 

“Omniture estava perdent el 80% dels seus ingressos, el que 
explica perquè els venedors no estan invertint més en el mòbil”, 
va explicar. “No estic dient que hi ha alguna cosa inherentment 
malament amb la plataforma, però sé que no està mesurant el 
mòbil amb precisió per a gairebé tots els clients amb els que 
treballem”.
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Buch creu que el seguiment és inconsistent en el que els anunciants 
veuen en la seva anàlisi web per diverses raons. Per començar, hi ha 
desafiaments tecnològics que impedeixen que el seguiment de conver-
sions a Facebook funcioni correctament, ha declarat. “En altres paraules, 
hi ha conversions addicionals que simplement no es registren enlloc”.

Per a l’editorialista Laurie Sullivan, de Mediapost, l’informe 
entra en més detalls, descrivint com les conversions post-clic 
estan controlades de manera diferent en el seguiment de con-
versions de Facebook que en l’analítica web. 

L’informe també suggereix que les plataformes d’anàlisi web 
que depenen de les galetes no poden realitzar un seguiment 
precís de les conversions entre dispositius a causa dels de-
safiaments inherents amb la identificació dels consumidors 
entre dispositius i que algunes discrepàncies són atribuïbles a 
certs sistemes operatius mòbils i combinacions de cercadors 
d’Internet, amb bloqueig de galetes de tercers.

Buch veu que alguns dels clients més grans de Rakuten apli-
quen el que ell anomena un “multiplicador mòbil”. També va dir 
que serà interessant veure el que Adobe, Google i altres plata-
formes fan per corregir aquesta discrepància. 

Quan se li va preguntar si Rakuten veu aquesta discrepància 
amb altres social sites va explicar que “sospito que aquest tipus 
de discrepància passaria a qualsevol walled garden on hi ha 
una aplicació per a mòbils connectada a un lloc web mòbil, però 
sincerament els altres llocs socials no estan prou avançats per 
veure les dades a escala. Simplement no tenim les dades”.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC tenen accés gratuït a l’estudi 
The Facebook Measurement Divide, de Rakuten, CLICANT 
AQUÍ
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Segons l’historiador Yuval Noah 
Harari, “Facebook i Apple podran tenir 
el control que el KGB mai va tenir 
sobre els ciutadans”

Per Cristina Galindo / El País

Un cotxe autònom està a punt d’atropellar a cinc vianants. Què 
ha de fer? Tirar-se a un costat i matar el seu amo per minimitzar 
les baixes humanes, o salvar-li la vida al seu passatger i atro-
pellar els vianants? Com hauria de programar-se l’ordinador 
de l’automòbil? Dilemes ètics com aquest preocupen Yuval 
Noah Harari (Israel, 1976), professor d’Història de la Universi-
tat Hebrea de Jerusalem i un dels pensadors de referència en 
l’actualitat. El seu primer llibre, Sapiens, una breu història de la 

humanitat, es va convertir en un fenomen editorial recomanat 
per Barack Obama i Mark Zuckerberg. En el seu segon llibre, 
Homo Deus (Debate), va més enllà i adverteix dels riscos de la 
intel·ligència artificial, el big data i els algoritmes que permeten 
complexes prediccions matemàtiques.

Harari descriu un futur en el qual una elit humana cada vegada més 
poderosa gràcies a la tecnologia es distancia de la massa fins a esde-
venir una nova espècie amb capacitats mai vistes. Un món, controlat 
per màquines i corporacions tecnològiques, que abandona a la seva 
sort als humans que considera inútils. No s’espantin: Harari puntua-
litza en una entrevista a Madrid que no és tard per canviar l’avenir.

Zuckerberg va recomanar aquest estiu el seu primer as-
saig. Creu que passarà el mateix amb el segon?
És cert que aquest llibre és més desafiant, perquè qüestiona 
opinions i pràctiques de Silicon Valley. Però no és un llibre con-
tra Silicon Valley, sinó sobre la revolució dels ordinadors i Inter-
net. És el més important que està passant ara i ho hem deixat 
en mans d’unes poques empreses. Permetre que Facebook i 
Amazon modelin el futur de la humanitat té perills inherents. No 
perquè representin el mal, sinó perquè tenen la seva pròpia vi-
sió limitada del món, els seus propis interessos i no representen 
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a ningú, ningú els va votar. La majoria de partits i governs no 
tenen una visió seriosa del futur de la humanitat.

A Silicon Valley prometen canviar el món, fer-lo millor. No 
sembla un propòsit amenaçador.
És que cal reconèixer que tenen raó. El que es fa allà influirà 
més que qualsevol altra cosa en el segle XXI. Els polítics han 
perdut el contacte amb la realitat. Donald Trump afirma que els 
xinesos els trauran la feina als nord-americans, però seran els 
robots. Cal convèncer els polítics que la intel·ligència artificial 
no és una fantasia de ciència-ficció.

Alguns experts diuen que els treballs que desapareixeran 
seran substituïts simplement per uns altres.
No tenim cap garantia que els treballs que es creïn siguin su-
ficients per cobrir els que es destrueixin. Tampoc està clar que 
els humans siguin capaços de realitzar aquests nous treballs 
millor que la intel·ligència artificial. I, tot i així, un tercer pro-
blema és quants tindran l’habilitat necessària per a reciclar-se.

Què passarà amb aquesta massa de gent expulsada del 
mercat laboral?
Si les forces del mercat segueixen prenent les decisions més 

importants, és molt possible que una elit acapari el poder i el 
faci servir per ascendir a una nova categoria, d’Homo sapiens 
a homo deus, una espècie de superhumans. I la majoria de la 
població, una nova classe formada per gent prescindible, es que-
darà enrere. Això ja està passant. Els exèrcits més avançats ja 
no recluten milers de soldats, sinó a un petit nombre de militars 
qualificats, recolzats per drones, robots i tècniques de cibergue-
rra. Per a l’exèrcit, molts soldats són ja innecessaris. L’enginyeria 
genètica i la intel·ligència artificial poden ser utilitzades per crear 
tipus de societats molt diferents i hauríem de començar a discutir 
quina societat volem crear. Encara podem triar.

Els algoritmes són cada vegada més importants. Amb qui-
nes conseqüències?
Un dels grans perills és que ens coneixen cada vegada millor i 
confiem en ells perquè triïn per nosaltres, des de coses senzi-
lles, com quines notícies llegir, fins a qüestions tant importants, 
com la nostra salut. Perdem el control de les nostres vides i l’hi 
cedim als algoritmes. És cert que, moltes vegades, cedir-les és 
positiu. Per exemple, Angelina Jolie es va fer una prova d’ADN 
i va trobar una mutació en un gen que, segons l’algoritme, li 
donava una possibilitat del 87% de desenvolupar un càncer de 
mama. En aquest moment no estava malalta, se sentia perfec-
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tament bé. Però es va sotmetre a una doble mastectomia. I crec 
que va fer bé. El potencial de la tecnologia és increïble. El repte 
és saber usar-lo, perquè també hi ha un costat fosc. Si con-
fiem en els algoritmes perquè ens aconsellen bé, cada vegada 
els donem més poder i control sobre les nostres vides i poden 
començar a manipular-nos fins i tot de forma no intencionada.

A molta gent no li importa cedir les seves dades.
Les nostres dades personals són el nostre major actiu. On vas, 
què compres, i per sobre de tot les teves dades biomètriques, 
el teu ADN, la teva pressió arterial... Però la gent ho cedeix a 
Amazon, Facebook i Google a canvi del correu electrònic, les 
xarxes socials i els vídeos de gatets. Aquestes companyies 
acumulen una gran quantitat de dades i analitzar-les els permet 
comprendre la societat, al món, millor que ningú. Facebook pot, 
teòricament, decidir les eleccions als EUA. Una de les informa-
cions més valuoses avui dia és qui són els votants indecisos. 
Aquesta informació la té Facebook. No tots som a la xarxa so-
cial, és cert, però molta gent sí, i la companyia podria intentar 
esbrinar quins són aquests indecisos i fins i tot què hauria de dir 
el candidat per convèncer-los que el votin. Facebook té aquest 
poder perquè la gent li regala la seva informació.

És la fi del lliure albir?
El cervell és tan complex que ni el KGB soviètic, espiant a tota 
hora als ciutadans, era capaç d’entendre a la gent o predir els 
seus gustos i desitjos. D’alguna manera, això ens fa lliures. 
Però al segle XXI estem adquirint més coneixements biològics 
i els ordinadors tenen més poder. Així que el que el KGB era 
incapaç de controlar, Facebook o Apple podran fer-ho en... 10, 
20 o 30 anys? Podrien monitoritzar el teu cos amb sensors 
biomètrics, recollir aquestes dades i, amb algoritmes sofisticats, 
analitzar-los i saber exactament qui ets, la teva personalitat, 
què t’agrada, què respondries a una qüestió. Quan una entitat 
externa t’entén millor que tu mateix, ja no hi ha lliure albir.

Molta gent pensarà que vostè és un tecnòfob més...
En el llibre parlo més dels riscos que dels avantatges de la 
tecnologia, perquè crec que és responsabilitat de pensadors, 
historiadors i filòsofs advertir dels perills i tractar de buscar so-
lucions. Ja s’encarregaran els enginyers i els empresaris de 
ressaltar els avantatges. És important que ens coneguem a no-
saltres mateixos i esbrinem què volem a la vida. Crec que així 
podrem utilitzar la tecnologia de forma més sensata i assolir els 
nostres propis objectius.
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A l’entrevistar víctimes de fets 
traumàtics, tinguem precaució i 
compassió
Per Sherry Ricchiardi / Ijnet – Red de Periodistas Internacionales

Durant la meva carrera, he entrevistat a desenes de persones 

les vides de les quals han estat destrossades pel trauma. I cada 
vegada que havia de abordar-les, em preocupava per l’efecte 
que el meu treball podia tenir sobre el seu sofriment.

La meva missió periodística justificava sondejar en el dolor pri-
vat? Vaig ser massa insistent per aconseguir detalls? Vaig ser 
respectuosa i empàtica? Vaig fer alguna cosa positiva per ells?
Al llarg del camí, vaig aprendre una valuosa lliçó: quan es con-

verteixen en part de les notícies, els periodistes hem d’entendre 
millor com tractar a les víctimes del trauma.

La majoria de les víctimes i supervivents s’enfronten a un mur 
de dolor després d’un esdeveniment traumàtic. Com podem 
arribar a ells sense infligir més malestar? Què hem d’evitar fer?

“Mai diguis ‘Entenc com et sents’, perquè no ho entens, encara 
que també has experimentat una tragèdia”, diu l’expert en mitjans 
Steve Buttry . “Aquest és l’error més gran que pot cometre un pe-
riodista en abordar a una víctima del trauma. Un millor acostament 
és: ‘M’agradaria explicar la teva història’. Aquesta manera de par-
lar implica que es tracta de la seva història, i els dóna control”.

A l’entrevistar refugiats que fugen de la violència a la seva terra 
natal, Buttry els impulsa suaument a parlar sobre si mateixos. 
“Algunes víctimes del trauma troben alliberador i terapèutic 
parlar de les seves experiències”, sosté Buttry. “Si diuen que 
no, potser no estiguin prou avançats en la seva recuperació 
com per sentir-se còmodes parlant de si mateixos. Respecta el 
seu dolor i tingues en compte que les teves preguntes podrien 
infligir-ne més”.
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Buttry ofereix els següents consells per abordar a les víctimes 
del trauma:

Mai assumeixis que diran que no.- “Aquesta és una de les 
meves regles d’or: has a assumir (de vegades correctament) 
que el supervivent d’un desastre o una mare en duel no voldran 
parlar amb tu. Però es tracta de les seves històries, no de la 
teva. Digues-li que vols explicar-ho si et diuen que sí, has de 
sentir-te honrat i compta bé la seva història. Si et diuen que no, 
ofereix-te a explicar-la més endavant, si accepten”.

Pregunta sobre ells, no només sobre el que els va passar.- 
“Començarem preguntant coses mundanes. Vull saber sobre la 
vida de la persona, no només per començar a dialogar, sinó per 
comprendre més i donar-li context a la meva història... Parlo 
de la família, l’escola, la feina i aquestes coses. Sovint és la 
persona qui dirigeix l’entrevista cap al trauma, quan es troba 
preparada i jo ja compto amb el context”.

Usa a tercers.- “Algunes persones no responen directament a 
la teva sol·licitud d’entrevistar-les. Però potser puguis contactar 
amb un familiar, sacerdot, director de funerària, veí o company 
de treball per ajudar-te a aconseguir una entrevista. Vaig pas-

sar 10 mesos en contacte amb la neboda d’una supervivent 
d’abús domèstic abans d’aconseguir finalment una entrevista”.

Buttry és director de mitjans estudiantils a l’Escola Manship de 
Comunicació Massiva de la Universitat Estatal de Louisiana i és 
molt curós en la seva feina; fa servir, per exemple, materials del 
Centre Dart i de la meva pròpia experiència. Ens recorda, però, 
que algunes regles mai canvien:

• En abordar a una víctima, identifica’t amb la major amabilitat 
possible abans de fer-li preguntes. Digues-li que el material po-
dria ser publicat.

• Tracta a la persona amb dignitat i respecte.

• Durant la teva presentació, simplement digues “lamento el que 
estàs travessant” o “lamento el que ha passat”. Fes-li saber al 
teu entrevistat que t’importa.

• Dóna-li a la persona una sensació de control. Pregunta-li on 
desitja ser entrevistada o si vol que algú l’acompanyi.

• I, principalment, no li facis mal.
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El dia en que van morir els mitjans de 
comunicació tradicionals
Per Raúl González Zorrilla, director de La Tribuna del País Basco

 
Tot i que portaven diversos anys en coma, els mitjans de comu-
nicació tradicionals, com a elements referencials d’informació 
i d’opinió, van morir el passat 9 de novembre de 2016. Aquest 
dia passarà a la història no només pel triomf de Donald Trump 
en unes de les eleccions presidencials nord-americanes més 
renyides i convulses de les últimes dècades sinó també, i 
potser sobretot, perquè les principals capçaleres periodísti-
ques internacionals, ideològicament gangrenades i èticament 
corrompudes per les seves aliances servils amb els poders po-

lítics i econòmics, van exhibir, en tot just unes hores, un complet 
mosaic de com els comportaments prepotents, les ignoràncies 
atrevides, els cinismes noticiosos, les mentides més rastreres i 
les manipulacions més carrinclones poden convertir-se en ver-
gonyoses eines periodístiques.

La campanya electoral nord-americana que ha desembocat 
en la victòria de Donald Trump ha demostrat que, des de fa 
ja diverses dècades, probablement des que a finals del segle 
passat les noves tecnologies van fer esclatar els monopolis in-
formatius i van arruïnar els comptes de resultats dels princi-
pals mitjans de comunicació, els diaris, les emissores de ràdio i 
les cadenes de televisió generalistes s’han llançat a un agònic 
“campi qui pugui” que està tenint gravíssimes conseqüències 
per a la llibertat d’expressió. 

De fet, el passat 9 novembre 2016 sí que va sorgir una greu 
amenaça per a la “civilització occidental”, tal com el rotatiu bri-
tànic The Financial Times va definir el triomf electoral de Donald 
Trump, però aquesta no es va derivar del fet que un empresari 
populista, demagog, emprenedor, decidit i creador de milers de 
llocs de treball ha de presidir el país més poderós del món, sinó 
de la constatació patent que Occident es troba en aquest mo-
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ment sense mitjans de comunicació fiables, capaços de narrar, 
de projectar i d’interpretar la realitat amb rigor, amb coherència, 
amb veracitat i amb independència.
 
Abonats al “sensacionalisme amb tints humans” per mante-
nir l’atenció dels receptors; venuts al discurs ideològic-polític 
dominant, laci, vacu, “bonista” i absolutament mancat de rigor 
intel·lectual, que assola a les nostres democràcies; esclaus del 
“pensament feble” que prima en les nostres societats, aquell 
que, en nom de la multiculturalitat i la presumpta equitat de 
totes les idees, “vinguin aquestes d’on vinguin”, sempre ten-
deix a diluir la preponderància dels valors occidentals en be-
nefici de tot tipus de irracionalismes, de consignes totalitàries, 
de creences màgiques, d’eslògans pamfletaris i de proclames 
reivindicatives tan falsàries com corrosives; i, sobretot, víctimes 
dels moviments comunitaristes més carrinclons, de les lletanies 
socialdemòcrates més mentideres i hipòcrites i de la paüra més 
absoluta a trencar el setge intel·lectual del que és políticament 
correcte, els mitjans de comunicació han deixat de llegir la re-
alitat, d’interpretar el present i d’anar donant forma a la història 
en construcció per donar a llum un món paral·lel, un “Matrix” 
informatiu, absolutament irreal i profundament reaccionari en la 
seva imposició gairebé violenta, que res té a veure amb el que 

passa als carrers, amb l’aclaparador i efectiu sentit comú que 
impulsa diàriament als homes i dones decents a aixecar cada 
dia per viure una vida, simplement, normal.
 
Els mitjans de comunicació tradicionals han perdut d’una ma-
nera dramàtica la gran història que ha portat a Donald Trump 
a convertir-se en president dels Estats Units, i el que és pitjor, 
han perdut, des de fa una mica més d’una dècada, totes les his-
tòries importants que estan passant en un món occidental que 
està esgotat que determinades elits ideològiques, polítiques, 
econòmiques i culturals li facin combregar amb rodes de molí.
   
L’empresari i administrador de fons d’inversió nord-americà Pe-
ter Thiel, cofundador de PayPal i actual president de Clarium 
Capital, ha explicat d’una manera molt gràfica l’abisme, ja in-
salvable, que separa els conglomerats periodístics i a la gran 
majoria dels professionals de la informació de la resta dels ciu-
tadans. “Els mitjans sempre estan prenent literalment Donald 
Trump. No el prenen seriosament, però sempre el presenten 
d’una forma literal”, explica Thiel. “Els periodistes, per exem-
ple, volien saber exactament com deportaria Donald Trump als 
immigrants indocumentats, o com s’ho faria Donald Trump per 
desembarassar-se de l’Estat Islàmic. Volien els detalls. Però 
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els votants nord-americans pensen el contrari: es prenen a 
Trump seriosament, però no literalment. els ciutadans saben 
que Trump realment no planeja construir un mur i el que real-
ment escolten és: “Tindrem una política d’immigració més sana 
i sensata”. Aquesta és la diferència radical.
 
No contents amb inventar-se una “infoesfera” absolutament ar-
tificiosa i incerta, que res té a veure amb la realitat dels esde-
veniments que conformen les esperances i les preocupacions 
de la majoria dels ciutadans, la pràctica totalitat dels principals 
mitjans de comunicació occidentals, llevat un grapat de honro-
ses excepcions que únicament serveixen per confirmar la regla 
general, no han tingut cap tipus de complex deontològic, primer 
per intentar arrossegar els ciutadans a sumar-se al carro del 
que és políticament correcte (oposar-se al Brexit, votar a favor 
de “la pau” a Colòmbia, encoratjar els “benvinguts refugiats” 
o donar suport a Hillary Clinton) i després per “esbroncar” als 
electors i per, literalment, amenaçar al món amb les més terri-
bles conseqüències i amb tots els mals possibles per no haver 
“triat “el que tants mitjans de comunicació paràsits dels pres-
supostos públics, grups de pressió que tracten de controlar els 
pressupostos públics i oenagés que viuen dels pressupostos 
públics, diuen que cal “votar”.

Els mitjans de comunicació tradicionals 
han mort i la seva força referencial i 
d’influència ha desaparegut, víctimes 
de la seva pròpia incapacitat per llegir 
el que succeeix, per la seva inoperància 
per analitzar-lo amb objectivitat, per la 
seva nul·la destresa per desvetllar els 
fils, les trames i les tendències que es-
tan posant cap per avall el món que ens 

envolta i, sobretot, per la seva obscena obsessió i el seu esca-
tològic acarnissament en la demolició dels valors clàssics sobre 
els quals s’aixeca el que coneixem com a civilització occidental.
 
De fet, els principals mitjans de comunicació ja no defensen 
les llibertats individuals sinó la democràcia falsa de les elits; 
no advoquen per la tolerància respectuosa entre diferents 
sinó per un màxim consentiment generalitzat i regirat en què 
obtinguin beneficis els pescadors de sempre; no busquen la 
igualtat d’oportunitats per a tothom, sinó un igualitarisme de-
magògic i inservible que menysprea la meritocràcia i condemna 
l’esforç personal; i, per descomptat, tampoc volen l’existència i 
la convivència plural d’ideologies, creences i religions sota un 
marc únic de respecte a “els nostres valors”, sinó que tracten 
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d’implantar un multiculturalisme groller i totalitari que equipara 
els millors sabers i llegats enllumenats per la humanitat amb les 
tradicions i costums més bàrbares.
 
Certament, sense mitjans de comunicació lliures, independents, 
ferms i intel·ligents, no hi ha llibertat d’expressió, que és un dels 
pilars de les nostres societats. Però, a poc a poc, i gràcies a les 
noves tecnologies de la informació i comunicació, estan sorgint 
noves veus cada vegada més influents, tant individuals com 
col·lectives, tant de periodistes professionals com d’experts en 
múltiples camps del coneixement, obstinades a explicar la re-
alitat que és, no la que creuen que hauria de ser; experts en 
analitzar el que ve sense les ulleres impostos per una mentida 
moltes vegades repetida, per una ideologia totalitària o per una 
formació política determinada, i hàbils i eficaços en fer arribar 
els seus missatges als altres.
 
És un fenomen encara incipient, dèbil, poc concret, impulsat per 
individus aïllats i xarxes inconnexes de professionals, però està 
funcionant. I, de fet, només algunes d’aquestes veus van ser 
capaces d’escoltar, i de donar veu, als milions de persones que 
parlaven al voltant de Donald Trump mentre el gruix de les ge-
gantines empreses informatives, les multinacionals de l’opinió 

pública i els analistes més “influents” només eren capaços de 
veure i sentir els traços més gruixuts i pintorescs d’algú que, 
amb paraules malsonants, gestos bruscos i comportaments 
públics poc habituals, estava reflectint el profund malestar i la 
queixa d’una societat, la nostra, que en massa ocasions sembla 
obstinada a suïcidar-se de totes les formes possibles.
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El mèrit de no ser notícia
Per Leandro Lamor, delegat d’EFE a Catalunya / Teletipo.com

 
Les agències de notícies només som notícia quan ens equivo-
quem. No som populars, tot just sortim a les tertúlies i gairebé 
mai ens criden a participar en trobades i congressos sobre pe-
riodisme.

No obstant això al voltant del 80% de la informació que circula 
pel sistema informatiu i de xarxes socials es produeix des d’una 
agència de notícies. Només cal parar-se cinc minuts i fer una 
comprovació pràctica obrint un mitjà digital o fent una mirada a 
twitter per corroborar-ho.

És curiós, doncs, que les agències i els seus periodistes, els 
“agenciers” amb prou feines tinguin fòrums per expressar el 
seu punt de vista sobre la voràgine de canvis i de reptes als 
quals s’enfronta el periodisme. En un món de llistes, moltes 
vegades no saben on classificar-nos en la tipologia de mitjans 
de comunicació. Ni tan sols vam entrar en les llistes de “vells” i 
“nous” mitjans. Simplement no existim mediàticament. Suposo 
que alguna cosa semblant passa amb l’oxigen. No repares en 
ell fins que no pots respirar.

El drama de les agències és alhora la mesura del seu valor. 
Només som notícia quan cometem un error, o quan algú ha dit 
que no ha dit el que aparentment va dir i llavors tothom es gira 
i ens assenyala amb el dit.

I aquí estem. No podem esborrar dels arxius la notícia. No po-
dem sobreescriure-la i enviar la versió anterior al cementiri del 
ciberespai. Res d’això. Si t’equivoques toca repetir, i per si fos 
poc -som empreses amb vocació de servei- cal posar en lletres 
ben grans i visibles la paraula “correcció”.
Però deia que en aquest drama resideix també el valor de les 
agències. Som notícia molt poques vegades, i això demostra 
que, en una selva informativa carregada de veritats, mitges ve-

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

ritats, sobreentesos i pseudonotícies, les agències segueixen 
allà, lluitant per causes ¿perdudes? amb banderes antigues: la 
de les dades, les fonts...

I aquí seguim, entestats en una missió gairebé romàntica de 
preservar el més que puguem de les velles regles d’aquest vell 
ofici: el què, el qui, el quan, el perquè, el com... velles eines per 
explicar un futur que encara no ha nascut en un món que no 
acaba de morir.

Després de tot, internet és una nova tecnologia, no té per què 
ser una religió. I la grandesa del periodisme, i probablement 
una de les seves oportunitats per mantenir-se viu, resideix sim-
plement en un detall molt simple: explicar el què passa. No el 
que un vol que passi, ni el que tots volen sentir, ni tan sols el 
que un pensa que passarà. Donem al ciutadà els fets, als eco-
nomistes les dades, als historiadors els contextos, als mitjans 
de comunicació notícies fiables, contrastades i equilibrades. 
Probablement així seguirem sent útils.

Per donar cops d’efecte, generar clics, atraure trànsit i caçar 
tendències ja hi ha altres que ho fan millor. Poden dir-ne co-
municadors, community managers, coolhunters o YouTubers. 

Però en aquest negoci potser algun dia hi hagi un robot que els 
superi amb escreix, a menys cost i sense necessitat de tractar 
amb els seus agents. 

Mentrestant, lluny dels focus, les tertúlies i amb poc temps 
perquè cal anar prenent decisions a cada minut, el periodisme 
d’agència de notícies es dedica a fer i explicar. Potser no sà-
piga fer altres coses, però en el que és seu -explicar notícies- 
encara no s’ha inventat res millor.
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