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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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: La publicitat digital compensarà la caiguda del paper per al 2020
D’AQUÍ I D’ALLÀ: ABC “només” registra un forat de 4,4 milions (i arrossega Vocento) gràcies als beneficis dels diaris regionals i locals

COMUNICACIÓ DIGITAL
Perfils del periodisme mòbil: introduint el “mojo” a la redacció

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les revistes segueixen perdent terreny per l’estancament de la publicitat i la caiguda de lectors

NOVES EINES
La fi de l’ad blocker no depèn dels usuaris

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El Congrés de Periodistes reflexiona sobre la professió i presenta un nou codi deontològic adaptat a l’era digital

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La premsa més cara del món. Història de la premsa gratuïta a Espanya
TRIBUNA: Tres factors que donaran forma al futur de la publicitat mòbil
ENTREVISTA: Ramon Besa: “M’ho he passat molt bé, però sóc un derrotat”
ANÀLISI: Perquè parlar de periodisme
DOSSIER: Els diaris eviten una “hecatombe” i maquillen l’any gràcies als seus ingressos digitals
OPINIÓ: Una nota de premsa cada vuit minuts
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La publicitat digital compensarà la 
caiguda del paper per al 2020
Per Media-Tics

 
La firma de consultoria PwC ha realitzat un informe amb 
els reptes i tendències que marcaran el futur del sector de 
l’Entreteniment i Mitjans a Espanya. Aquí ens fixem en les da-
des que s’extreuen de les enquestes realitzades a directius de 
mitjans de comunicació i Internet.

Premsa.- Aquest sector seguirà decreixent en ingressos en els 
pròxims anys, tot i que el ritme de descens serà menor que en 
els passats exercicis. En el període 2015-2020 els ingressos 

es reduiran amb una taxa del -2,1% (CAGR), el que suposa 
passar de 1.570 milions d’euros en 2.015 a 1.447.000 el 2020. 
Quant als ingressos publicitaris, s’espera que es mantinguin 
constants, amb un creixement d’un 0,4% (CAGRE). Els ingres-
sos de publicitat en premsa de paper continuaran decreixent a 
raó d’una taxa de -2,3% (CAGR), però els relatius a publicitat 
digital augmentaran un 7,8% (CAGR), el que permetrà que els 
ingressos digitals compensin la caiguda del paper per primera 
vegada des que va començar la crisi del sector.

En els últims mesos, els principals suports han posat el focus 
en el coneixement i en la segmentació de l’usuari anònim, per 
això estan focalitzats en l’adquisició i desenvolupament de tec-
nologies DMP. El coneixement del client els permetrà aportar 
més valor a l’anunciant (millorant la conversió i la cobertura del 
públic objectiu d’interès de cada campanya) i al lector (millo-
rant la usabilitat dels fòrums). Igualment, en l’àmbit digital, els 
diaris han apostat pel desenvolupament de formats publicitaris 
com branded content o publicitat nativa. La premsa és un dels 
suports que majors ingressos captura del mercat de publicitat 
digital, a causa del desenvolupament de webs responsive, in-
tegració de vídeo, recerca de nous formats publicitaris, alertes, 
etc. Els ingressos procedents de la circulació decreixeran com 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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a conseqüència de la reducció de la difusió del paper i pel fet 
de no existir un model consolidat de pagament per continguts 
en digital que permeti compensar les pèrdues de la difusió en 
paper. En el període 2015-2020 s’espera que els ingressos es 
redueixin amb una taxa anual composta del -5% (passar d’uns 
ingressos de 809 milions d’euros en 2015 als 592 el 2020).

El sector està sent dinàmic pel que fa a moviments corporatius 
es refereix. Entre les principals operacions a nivell estatal cal 
destacar la compra per part de Cairo de RCS (Unidad Editorial) 
o l’adquisició de la capçalera 20 minutos a Schibsted per part 
d’Heraldo. També és rellevant l’aparició de nous actors nadius 
digitals com El Espanyol o OK Diario, que en pocs mesos han 
aconseguit volums d’audiència rellevants, així com la consoli-
dació d’altres mitjans digitals com El Confidencial o eldiario.es, 
que demostren que és possible créixer i desenvolupar un model 
de negoci que funciona.

Revistes.- Es confirma la baixada 
d’ingressos a Espanya, fet que su-
posa passar de 848 milions d’euros 
en 2015 a 837.000.000 el 2020 
(caiguda del -0,3% de taxa anual 

composta). En el cas de les revistes de consum, la circulació es 
reduirà un -0,9%. Els ingressos per publicitat passaran de 255 
milions d’euros en 2015 a 268.000.000 el 2020. En canvi, els 
ingressos per publicitat digital creixeran, arribant a aconseguir 
un 11,2% CAGR.

El 2015 hi va haver un creixement moderat dels ingressos per 
subscripció digital (12 milions d’euros), xifra que arribarà fins 
als 35 milions el 2020. El creixement, tant en publicitat com 
en circulació digital, no compensarà la caiguda del negoci im-
près. El lector és reticent a subscriure’s a revistes en digital, el 
que requereix saber traslladar continguts de qualitat, millorar 
l’experiència d’usuari o comptar amb eines i estratègies d’èxit 
ja implantades en altres països del nostre entorn.

Internet.- El mercat de la Publicitat a Internet a Espanya acu-
mula dos anys de creixement de doble dígit . En 2014 va ser del 
20,8% i el 2015 del 16,3% (1.359 milions). S’espera que aques-
ta tendència continuï en el futur amb una taxa de creixement 
del 8,5% (CAGRE) entre 2015-2020, el que portarà el sector 
a assolir uns ingressos de 2.041 milions d’euros el 2020. La 
publicitat en cercadors mantindrà una quota de mercat propera 
al 45%. La major inversió publicitària es concentrarà a AdWords 
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de Google, per ser el cercador preferit del 95% dels usuaris. Els 
ingressos d’aquesta categoria creixeran amb una taxa anual 
composta d’un 7,5%, (851 milions el 2020).

Pel que fa a la publicitat en vídeo, està previst un creixement 
d’un 14% (CAGRE) en cinc anys. La publicitat en dispositius 
mòbils també serà un altre dels impulsors del sector (taxa acu-
mulada de creixement del 15%). També s’espera que augmenti 
la confluència entre la publicitat desktop i la que es divulga a 
través de mòbils, així com que la diferenciació per tipus de dis-
positiu sigui cada dia menys rellevant. Tendències: creixement 
de la publicitat programàtica, la venda de perfils, la televisió 
connectada, el digital signage, la ràdio online o la publicitat na-
tiva.

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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ABC “només” registra un forat de 4,4 
milions (i arrossega Vocento) gràcies 
als beneficis dels diaris regionals i 
locals
Per D. Forcada / El Confidencial

 
El vaixell insígnia de Vocento, el centenari ABC, segueix 
instal·lat en els números vermells i en unes pèrdues milionàries 
que tornen a llastar els resultats de tot el grup editorial d’origen 
basc. El diari que dirigeix Bieito Rubido ha anunciat unes pè-
rdues de 4.460.000 d’euros fins a setembre, davant els 12,7 
milions de beneficis que deixa tota la cadena de diaris regionals 
i locals, entre ells El Correo o El Diario Vasco. La quantiosa 

sagnia d’ABC representa més de la meitat dels 7.750.000 que 
es deixa la corporació que dirigeix Luis Enríquez en tot aquest 
període.

Les dues principals variables que regeixen el compte de resul-
tats del periòdic dels Luca de Tena pateixen sengles deterio-
raments. En els nou primers mesos de l’any, els ingressos per 
la venda d’exemplars van experimentar una caiguda del 8,9%, 
mentre que la venda de publicitat va retrocedir un 8,7%.

La caiguda dels ingressos per exemplars va en paral·lel a un 
retrocés de la difusió d’ABC del 14,1%. La dada, segons desta-
ca Vocento, està impactat per la reducció voluntària de part de 
les seves vendes en el territori espanyol. Per compensar part 
d’aquesta caiguda, el diari ha incrementat el preu de la seva 
edició dominical en 20 cèntims, fins als tres euros. D’altra ban-
da, a la plataforma Kiosko i Más, ABC registra un creixement de 
les subscripcions digitals del 17,6%. Cal recordar, però, que ja 
el 2015 el diari va deixar de distribuir exemplars a Canàries i a 
Balears per redirigir als seus lectors cap a Kiosko i Más.

Els ingressos d’explotació (la suma de la venda d’exemplars 
i de la publicitat) van ascendir fins a setembre a 71,9 milions 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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d’euros, un 10,7% menys que en el mateix període de l’any 
passat. La principal caiguda dels ingressos publicitaris es va 
registrar en el primer trimestre de l’any, on van caure un 15,9% 
respecte a 2015. Va ser una arrencada d’any especialment ne-
gatiu, després de la paràlisi inicial en la inversió del mercat pro-
vocada pel llarg “impàs” polític que es va obrir després de les 
eleccions de desembre.

En el segon trimestre, tot i la repetició electoral, la publicitat va 
caure un altre 4,5% respecte a l’any anterior. Llavors, l’estirada 
de les eleccions locals i autonòmiques havia disparat la inversió 
en el diari un 7,3%. Entre juliol i setembre, finalment, el retrocés 
ha estat d’un 5,9%. En totes aquestes dades, impacta també el 
tancament de les delegacions i dels quadernets locals que ABC 
ha anat clausurant en comunitats com València o Canàries.

Vocento destaca, a més, que en el transcurs de l’any la ten-
dència del mercat publicitari ha estat de desacceleració, i que 
les estimacions sobre el seu creixement en 2016 han estat pro-
gressivament revisades a la baixa. D’altra banda, els ingressos 
digitals del diari han crescut un 15,7% i ja representen el 34,8% 
del total.

Vocento augmenta pèrdues un 190%
El grup tanca els nou primers mesos amb uns ingressos 
d’explotació totals de 326.600.000 d’euros, un 4,2% menys que 
l’any passat. Dins d’aquesta dada, la venda de publicitat cau un 
2%, fins als 115.700.000, mentre que la venda d’exemplars es 
deixa un 5,9%, fins als 137.800.000.

Amb aquestes xifres, Vocento torna a allunyar-se de l’estret be-
nefici que va aconseguir el 2015 després d’augmentar les se-
ves pèrdues en un 190%. Dels 2,6 milions que es deixava al se-
tembre de 2015 als 7,75 d’ara. Al llarg de l’any, el grup de Luis 
Enríquez ha emprès ajustos de personal i d’una altra índole per 
valor de 10 milions d’euros i ha tancat la planta d’impressió de 
Valladolid (Printolid).

A les grans xifres, l’àrea de diaris llança un resultat operatiu 
de 7.850.000; la divisió audiovisual (Net TV - Paramount i Dis-
ney Channel), 6,1 milions (un 19,4% més), i l’àrea de classi-
ficats, 948.000 euros (amb un increment del 508%). L’àrea 
d’”estructura i eliminacions” mostra, en darrer lloc, un deterio-
rament d’11,7 milions d’euros, un 37% més que l’any passat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Govern valencià reparteix 2,18 milions 
d’euros al foment del valencià als mitjans

El Govern valencià va publicar dilluns passat el repartiment de 
2,18 milions d’euros en ajudes per al foment del valencià a mitjans 
de comunicació, d’acord amb el requisit de les bases “tenir un mí-
nim d’una secció dedicada a continguts informatius referits a la 
Comunitat Valenciana i estar redactada íntegrament en valencià”. 
Deu emissores de ràdio, 16 canals de televisió, 42 diaris digitals i 
30 publicacions impreses es reparteixen la partida destinada per 
la Generalitat a aquesta fi per a l’any 2016. El principal beneficiari 
dels fons és el grup Editorial Prensa Ibérica (EPI), amb 250.268 
euros, l’11,47% del total, entre el percebut pels diaris Levante i 
Información, les seves respectives televisions comarcals, Super-
deporte, l’emissora 97.7 i la edició digital de Levante.

En premsa digital, on 42 empreses 
es reparteixen 679.100 euros, el mitjà 
que més diners rebrà és l’editora de La 
Veu del País Valencià (38.262 euros), 
seguida de les de Levante (34.269), la 
catalana Vilaweb (34.176) i Elperiodic. com (33.747). En prem-

sa escrita, 30 publicacions es reparteixen 736.941 euros. La que 
més, Levante (61.417 euros), seguida de Mediterráneo (56.139), 
El Temps (51.821) Información (40.113), el català Ara (40.047) i El 
Mundo (38.595).

Pel que fa a la ràdio, 10 emissores es reparteixen 492.237 eu-
ros. La que més rep és la Cadena Cope, amb 82.098 euros, 
seguida de la Cadena Ser (77.361), Canal Maestrat (63.468), 
Onda Cero (63.152) i els Ports Ràdio (40.152). Finalment, les 
televisions es reparteixen 273.467 euros, i les més beneficia-
des canal del diari Mediterrani TVCS, amb 29.442 euros, se-
guit de TV Popular de la Mediterrània (26.989), Ribera Televisió 
(26.426) i Comarques Centrals Televisió (24.184). El grup de 
Morella Comunicació dels Ports, que té ràdio i televisió, i Mas 
Mut Produccions, domiciliada a la província de Terol, reben en 
total la suma de 74.473 euros. (d’AEC)

Els ingressos de les TV de pagament 
creixen un 22%

El primer trimestre de 2016, la televisió de pagament a l’Estat 
va registrar uns ingressos de 622,2 milions d’euros, un incre-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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#Optimista

Aquesta xifra indica el risc del producte; 
1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

1 / 6
Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquil·litat - PPA

     El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només són possibles en 
cas que es produeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat 
regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

    El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats 
i pot provocar pèrdues rellevants.

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: CaixaBank Inversió Flexible - PPI

         El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només són possibles en 
cas que es produeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat 
regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

       El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals 
de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar 
pèrdues rellevants.

Menys rendiment 
potencial 

1 2 3 5 6 74
- Risc     + Risc 

Més rendiment 
potencial

El CaixaBank Doble Tranquil·litat s’adreça a clients d’entre 55 i 67 anys. Aquest producte engloba: 
el CaixaBank Doble Tranquil·litat - PPA (pla de previsió assegurat, que és una assegurança de 
vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de 
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili a l’av. 
Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi 
C0611A08663619) i el CaixaBank Inversió Flexible - PPI (pla de pensions individual, del qual VidaCaixa, 
SAU d’Assegurances i Reassegurances és l’entitat gestora i promotora; CaixaBank, SA, l’entitat 
comercialitzadora, i CECABANK, SA, l’entitat dipositària. Es poden consultar les dades fonamentals 
del pla de pensions a www.VidaCaixa.cat o a l’oficina). NRI: 1640-2016/09681

Cada dia més i més persones són 
optimistes. Perquè ser optimista és 
tenir tot el que cal per preparar-se 
el futur.
I ara, amb el nou CaixaBank Doble 
Tranquil·litat, sabràs quins ingressos 
obtindràs quan et jubilis perquè tu 
també siguis optimista.

CaixaBankFutur
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ment del 22,14% respectes els 509,4 milions dels primers tres 
mesos de l’any passat, i del 52,02% respecte els 409,3 milions 
de 2014, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència.

Per la seva part, el creixement en la televisió en obert és menor. 
De gener a març de 2016 va assolir uns ingressos de 441,2 
milions d’euros, un 6,67% més que els 413,6 milions del mateix 
període de l’any passat, i un increment del 14,99% respecte els 
383,7 milions de 2014.

El creixement dels ingressos en la TV de pagament és paral·lel a 
l’increment d’abonats. El primer trimestre d’aquest any, comptava 
amb 5.747.000 persones abonades, un augment del 6,29% en com-
paració als 5.407.000 dels primers tres mesos de 2015, i del 40,55% 
respecte els 4.089.000 de fa dos anys. (de Comunicació 21)

El setmanari Gente estrena nou 
disseny pel seu 10è aniversari

Amb motiu dels seus primers deu anys de trajectòria, el set-
manari gratuït Gente ha apostat per redissenyar el diari en tots 

els seus nivells. El nou disseny es va presentar aquest dimarts, 
dia 15 de novembre, juntament amb una edició especial que ja 
incorpora els nous canvis. L’aspecte més remarcable és el nou 
format publicitari que passa a ser de 6x8 mòduls, una transfor-
mació que permetrà expandir les possibilitats de la publicació.

El nou disseny del setmanari s’aplicarà a les edicions de Ma-
drid i de Barcelona, així com en l’Edició d’abast estatal. Cal dir 
que l’edició impresa del diari Gente compta amb un total de 41 
capçaleres repartides per tot el territori espanyol que cobreixen 
la totalitat de les comunitats autònomes espanyoles. L’aposta 
per la informació de qualitat ha fet que la publicació, segons 
l’editora, s’hagi posicionat com el mitjà de comunicació estatal 
líder en premsa setmanal gratuïta i s’hagi expandit també al 
format digital. (de Redacció AMIC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Barceló es desprèn de les accions a 
El Mundo de Balears

El grup Barceló ha sortit de l’accionariat de Rey Sol, empresa 
editora del diari El Mundo-El Día de Baleares, on tenia un terç 
de l’accionariat. La companyia mallorquina ha venut el seu pa-
quet d’accions a Unidad Editorial, que ja era la titular dels altres 
dos terços i ara passa a controlar tot l’accionariat. Barceló in-
forma que va exercir el dret de venda de la seva participació el 
mes passat. (de Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Perfils del periodisme mòbil: 
introduint el “mojo” a la redacció
Per Clothilde Goujard / IJNET

Els mòbils han estat eines útils per als periodistes durant anys, 
però alguns mitjans establerts tenen problemes per veure totes 
les oportunitats que ofereixen. La majoria de les sales de redac-
ció limiten l’ús i la comprensió de les cobertures mòbils només 
per a les notícies d’última hora, o quan es tracta de continguts 
fets per testimonis. Alguns periodistes i mitjans utilitzen la tec-
nologia mòbil per mostrar els darrere d’escena de les notícies 
i altres fragments exclusius. Però en general el paper que se 
li dóna en aquests mitjans no és central en els seus projectes 
periodístics.

Amb tantes redaccions encara endarrerides per veure el po-
tencial dels mòbils, convertir-se en periodista mòbil (o “mojo”, 
per “mobile journalist”) en un mitjà tradicional, televisiu, radial o 
imprès, ha estat complicat. “Encara estem travessant un procés 
evolutiu que crec que al final canviarà la forma en què les no-
tícies es produeixen i distribueixen, però es tracta d’un procés 
lent”, observa Glen Mulcahy, fundador de la conferència Mojo-
con de periodisme mòbil i director de innovació de RTE, una 
emissora irlandesa.

El capacitador de periodisme mòbil està familiaritzat amb aquest 
tipus de rebutjos cada vegada que apareixen noves tecnologies 
per a periodistes. “Les grans institucions mediàtiques tendeixen 
a ser molt primmirades pel que fa a la seva infraestructura de 
difusió”, diu. “Quan sorgeix alguna cosa pertorbadora, la gent 
tendeix a intentar eliminar-la el més ràpid possible en lloc de 
veure el seu potencial”.

La BBC és un exemple d’això. Dougal Shaw, una videoperio-
dista de la BBC, es va adonar que els seus editors estaven una 
mica sorpresos i incòmodes amb la idea que utilitzés la tecno-
logia mòbil. Avui la BBC està invertint en els seus periodistes i 
capacitant-los perquè informin amb dispositius mòbils.
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Molts periodistes han lliurat històries produïdes amb mòbils 
sense avisar als seus editors. Björn Staschen, director del Next-
NewsLab de l’emissora alemanya NDR, va filmar a Escòcia una 
història sobre el Brexit amb el telèfon, i no li va dir res als seus 
editors a Alemanya. “Ho vaig fer, el vaig enviar, i no se’n van 
adonar”, va dir.

Bo pel periodisme local
A Suïssa, una redacció ha incorporat del tot el periodisme mò-
bil. Léman Bleu ara produeix el 80% dels seus vídeos amb 
iPhones, després d’elaborar un programa de notícies complet 
amb aquests telèfons a l’estiu de 2015. D’acord amb Laurent 
Keller, editor en cap de Léman Bleu, l’organització va començar 
a experimentar per reduir l’equipament pesat, però finalment 
va trobar avantatges inesperades, com una major interactivi-
tat, proximitat i reacció en el cas de les notícies d’última hora. 
Aquesta estratègia permet fer un periodisme local més perso-
nal, sensible i proper a la realitat, diu Keller.

El Hindustan Times, un dels grans diaris tradicionals de l’Índia, 
també va fer un salt innovador, adoptant un ritme de treball que 
s’organitza al voltant de la tecnologia mòbil. Yusuf Omar va ser 
contractat per liderar aquesta ambiciosa iniciativa. “He tibat de 

la corretja el més fluix possible”, diu. “El model de Nic Dawes, 
qui em va contractar, va ser completament lliure almenys pels 
primers dos mesos; em va dir que fes el que volgués i cons-
truís nous formats”. Omar diu que ara està orgullós de no tenir 
periodistes al seu equip. “Crec que si construeixes una cultura 
del periodisme mòbil has integrar les habilitats bàsiques per-
què pugui ser exercit per absolutament totes les persones de 
l’empresa, des del guàrdia de seguretat fins l’editor en cap”, 
sosté.

La columna d’opinió de Nicolas Becquet sobre la manca d’un bon 
periodisme mòbil, escrita després dels atemptats de novembre 
de 2015 a París, va ser reveladora. En aquesta ocasió, la cober-
tura dels mitjans francòfons sobre aquests atacs van decebre a 
aquest periodista de L’Echo de Bèlgica. “Vaig seguir els esdeve-
niments en viu gràcies a diversos usuaris de Periscope, i em va 
xocar que no hi hagués cap periodista entre ells”, va dir.

Ell pensa que són molts els mitjans que estan lluitant per inte-
grar els mòbils en els fluxos de treball de les seves redaccions. 
“Hi ha un gran contrast entre la facilitat de l’ús d’un telèfon 
intel·ligent i la complexitat per integrar el seu mètode en un 
mitjà de comunicació”, assenyala.
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La implementació del periodisme mòbil en els mitjans, especial-
ment en els més tradicionals i encara més als més locals, és un 
veritable desafiament. No obstant això, a mesura que la tecno-
logia es perfeccioni i es torni més fiable, la indústria començarà 
a adonar-se de tot el seu potencial.

Informe de Política Lingüística: El 
català és una llengua especialment 
dinàmica en l’àmbit digital

L’Informe de Política Lin-
güística 2015 conté dades 
i indicadors referits a la si-
tuació de la llengua en tots 
els seus vessants. 662.300 
persones tenen llengües 
inicials diferents del català i 

del castellà; tot i que el 94,3% de la població de 15 anys i més 
entén el català i el 80,4% el sap parlar. De les 50 ciutats més 
poblades de Catalunya, Sant Cugat del Vallès és la ciutat on 
més se sap parlar català (82,2% de la població) i Santa Coloma 
de Gramenet és la que té l’índex més baix (50,6%).

Webs en català: per primera vegada, els 10 webs més con-
sultats a Catalunya tenen tots versió en català i puja 7 punts 
l’audiència de webs en català. Per sectors, l’ús del català (al 
telèfon i al web) arriba al 70 % en alguns sectors com subminis-
traments de la llar, transport de viatgers, vins i caves o aigua, 
entre d’altres; mentre que en l’extrem contrari s’hi situen telefo-
nia mòbil, motocicletes, electrònica i informàtica, automòbil, les 
cadenes de restaurants i les marques d’higiene i cura personal.

Quan als Mitjans de comunicació: més català a la ràdio i menys 
a la televisió i la premsa impresa. La ràdio és el mitjà amb més 
consum en català, amb el 64,1%, superior a l’any anterior. (de 
Gencat.cat)

Tech Experience Conference tanca la 
seva tercera edició a Barcelona

Si bé l’esdeveniment va tenir lloc el passat 10 de novembre, 
l’aplicació de Tech Experience Conference segueix activa amb 
l’objectiu de crear una comunitat d’usuaris i facilitar el networ-
king entre professionals del màrqueting digital, la innovació i el 
neuromàrqueting.
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Tech Experience Conference  ha aconseguit un nou èxit ab-
solut en la seva tercera edició feta el dijous 10 de novembre 
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, de Barcelona. El centre de 
l’esdeveniment en aquesta ocasió ha estat la gamificació i 
l’organització ha sorprès una vegada més amb la seva combi-
nació d’oci amb cerveses, foodtrucks i massatges a més d’una 
jornada de conferències sobre transformació digital, neuromàr-
queting i tendències sobre tecnologia.

 
Tech Experience Conference ha ofert conferències de gurús na-
cionals i internacionals. Com a keynote  destacada, ha comptat 
amb la participació de Jorge Jusdado, director de màrqueting de 
Philips Espanya i Portugal; Victor Ronco, director de màrque-
ting digital de Skoda, i Alberto Barreiro, director d’experiència 
del Grupo Prisa. Un punt de creativitat l’ha posat Gladys Cali, 

organitzadora de l’esdeveniment, que en iniciar la seva con-
ferència va fer una petita interpretació de teatre trencant amb el 
format de ponència a què estem acostumats. Aquesta actuació 
ha reflectit com estem reflectits avui en dia amb les noves tec-
nologies volent, el seu objectiu ha estat transmetre el missatge 
que la tecnologia ha de ser una via per a les relacions humanes 
però mai la seva finalitat. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

El Món s’associa amb Capgros.com
El Món continua la seva expansió territorial al Vallès i ara al Ma-
resme amb un acord amb el mitjà digital Capgros.com. L’acord 
de col·laboració, signat per l’editor de Capgròs, Mateu Ros, i 
el president de Totmedia, Ramon Grau, permet a Totmedia fer 
créixer la seva oferta informativa amb informació específica de 
Mataró i el Maresme.
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A partir de l’entrada en vigor del conveni, Capgros.com es con-
verteix en el mitjà maresmenc de referència per a Elmon.cat i 
la resta de capçaleres associades al grup Totmedia. Elmon.cat, 
diari digital especialitzat en l’actualitat del conjunt de Catalunya, 
va néixer el 9 de setembre de 2015 i en poc més d’un any s’ha 
col·locat entre els tres primers grups digitals de Catalunya. En 
paral·lel, ha dut a terme una expansió territorial molt important, 
sumant al seu projecte diverses capçaleres del Vallès i del Ta-
rragonès.
 
Aquesta expansió arriba ara al Maresme amb l’acord 
d’associació amb Capgros.com. El diari digital mataroní manté 
com fins ara la seva capçalera, estructura tecnològica, equip de 
redacció i independència informativa i empresarial, així com la 
seva vocació de mitjà especialitzat en la informació i els serveis 
de Mataró i el Maresme. El passat mes d’octubre, segons da-
des d’OJD, Capgros.com va superar la xifra de 40.687 usuaris 
únics, convertint-se en el mitjà més visitat de la comarca.

L’acord permet establir sinèrgies entre els dos mitjans: Elmon.
cat comptarà a partir d’ara amb notícies de Mataró i el Maresme 
elaborades per un equip de periodistes establerts al territori, a 
mode de corresponsalia, mentre que Capgros.com es benefi-

ciarà dels continguts i de la capacitat de difusió d’Elmon.cat i de 
la xarxa de mitjans de Totmedia. (d’El Món)

The Telegraph implementa 
subscripció digital

The Telegraph va informar que està adoptant un nou model de 
negoci. El diari britànic està deixant la seva paywall per apotar 
per la subscripció premium. La subscripció digital començarà 
amb 2 lliures a la setmana (poc més de 3 dòlars) i li donarà a 
l’usuari accés a històries premium. 

A més, si paga 6 lliures a la setmana podrà tenir aquests infor-
mes en el seu mòbil i tauleta. Així mateix, els usuaris podran 
anar a esdeveniments exclusius i tenir un any d’accés a The 
Washington Post i altres avantatges.
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Això permetrà que els seus lectors siguin més lleials, va asse-
gurar Chris Taylor, de The Telegraph. “Estem buscant subscrip-
cions, però també escalar als avisos nadius com a negoci, el 
comerç electrònic, i contingut sobre viatges”, ha manifestat. La 
clau: diversificar. A més, les estadístiques estan ajudant a trobar 
aquest contingut que necessita un previ pagament. Almenys el 
15% de tot el contingut adopta aquest model. (de Nieman Lab)

El Español perd 2,3 milions d’euros en 
el seu primer exercici complet

El Español va néixer el 14 octubre 2015 després de gairebé 
un any de gestació i una inversió inicial superior als 17 milions 
d’euros. Partint d’aquest capital milionari i dels prop de 100 tre-
balladors en plantilla amb què va començar el seu camí el pe-
riòdic de Pedro J. Ramírez,  l’equip financer va dissenyar un pla 
de negoci que, de complir-se, permetria assolir la rendibilitat a 
partir del tercer any de vida del projecte.

La societat NoHaceFatalPapel, SL, que el passat 17 d’octubre 
va canviar la seva denominació per la de  El León de El Español 
Publicaciones SA., va registrar  unes pèrdues de 2,3 milions 

d’euros en 2015. Si bé el resultat compleix amb el guió prees-
tablert per l’equip financer, fa referència al seu primer exercici 
complet, ja que la societat es va constituir a l’octubre de 2014, i 
no al primer any de vida del diari. (d’El Confidencial)
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Les revistes segueixen perdent 
terreny per l’estancament de la 
publicitat i la caiguda de lectors
Per Dircomfidencial

Ha transcorregut el temps suficient com per comprovar que la 
crisi econòmica ha estat alguna cosa més que un mal endèmic 
per al sector de la premsa escrita. No només perquè en els úl-
tims vuit anys a penes hi hagi hagut lloc per a l’optimisme entre 
les empreses editores de diaris, suplements i revistes, que de 
moment no han sabut aprofitar la millora del mercat publicitari 
iniciada el 2015, sinó perquè la seva acoblament a la revolució 
digital ha acabat per deslligar la tempesta perfecta.

En el cas de les revistes, al fort retrocés registrat en la seva 
activitat (com a conseqüència de la caiguda de les vendes i de 
la publicitat) si sumen les dificultats amb les que han es trobant 
a l’hora d’adaptar el seu negoci a l’entorn digital.

La pèrdua de pes de les revistes és patent per diverses raons: 
en primer lloc, es tracta del mitjà convencional que més audièn-
cia ha perdut en els últims vuit anys. Més fins i tot que els diaris 
impresos. Segons l’últim informe de l’Audiència General de Mi-
tjans (EGM), que comprèn el període entre el mes d’octubre de 
2015 i el de maig de 2016,  les revistes han estat dipositàries 
de la més gran emigració de lectors del paper a Internet, ja que 
la seva penetració en la societat ha passat del 53,3% el 2008 
al 36,1% actual. Però, malgrat ser el negoci que pitjor evolu-
ció ha registrat des de l’adveniment de la crisi, ara per ara el 
seu consum supera el de diaris (27,4%) i suplements (9,9%). 
Aquesta audiència s’ha traslladat a Internet, el percentatge de 
penetració ha crescut quaranta punts en el mateix període, del 
29,9% al 69,9%.

Les dades anteriors evidencien, per tant, la forta caiguda de 
lectors assumida per les revistes que, si bé en les albors de la 
crisi superaven els 27.150, ara ronden els 17.500, d’acord amb 
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l’última onada de l’EGM. Aquest descens ha estat, per exemple, 
més acusat en el cas de les publicacions de caràcter mensual 
(de 16.345 el 2009 als 9.566 en 2016) que en les setmanals (de 
9.630 a 6.507). En aquest sentit, les que millor han aguantat el 
tipus són les revistes que es publiquen cada quinze dies, ja que 
tan sols han perdut una mitjana de 398 lectors en aquests vuits 
anys (d’un total de 1.177 a 779).

En tan sols vuit anys el nombre de lectors de revistes ha 
passat de 27.150 a 17.500
A la pèrdua de vendes d’exemplars s’uneix la peculiar evolució 
de la inversió publicitària en el sector de la premsa escrita, mar-
cada per l’enfonsament en els anys més durs de la crisi i per 
l’estancament en els dos últims exercicis. El 2008, les empre-
ses editores de revistes, tant les generalistes com les especia-
litzades, van ingressar 617.300.000 d’euros a través de la publi-
citat, mentre que  a Internet es van facturar 610 milions. Aquell 
any va marcar el punt d’inflexió per al sector de les revistes, ja 
que des de llavors no s’ha tornat a moure en aquests guarismes 
i ha vist com els anunciants acudien a refugiar-se a Internet.

Serveixi com a exemple que el 2015 la inversió de les revistes 
es va reduir ostensiblement fins als 255 milions d’euros, mentre 

que la d’Internet arribava als 1.249,8 milions d’euros, segons 
les dades proporcionades per Infoadex. Aquesta diferència, la 
major entre tots dos mitjans, es va assolir precisament en un 
exercici caracteritzat per la reactivació de la publicitat, afavo-
rida per l’augment en el PIB i el reforç del consum privat. De 
fet, els diaris (0,4), dominicals (0,2%) i les revistes (0,4%) van 
ser els mitjans convencionals que menys van poder aprofitar 
aquest repunt. Tot el contrari a la televisió (+ 6,4%), la ràdio (+ 
8,1%) o Exterior (+ 4%).

Tots aquests factors serveixen com brou de cultiu de la delicada 
situació de les revistes, la qual discorre paral·lela a la dels dia-
ris impresos. D’una banda, les baixades ja gairebé cròniques 
dels ingressos per circulació i publicitat fan del paper un llast 
cada vegada més pesat per a aquest tipus de publicacions. Fins 
a tal punt que l’editora Axel Springer s’ha vist obligada a re-
duir la freqüència de la seva capçalera Auto Bild de setmanal a 
quinzenal i deixar d’editar Women Fitness per intentar alleujar 
el pes del paper. De fet, l’estratègia de la companyia aleman-
ya passa per potenciar la branca digital, amb la qual espera 
aconseguir la rendibilitat a Espanya a partir de 2017 després 
de diversos exercicis tancant en números vermells. Una aposta 
que ja els està aportant rèdits a nivell global.
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En una tessitura similar es trobaria G+J, que va tancar 2014 
amb unes pèrdues de 2,1 milions d’euros. La incertesa que en-
volta el negoci ha portat al fet que el seu propietari, el grup de 
comunicació Berteslmann, hagi posat a la venda la seva divisió 
de revistes.

La decisió de voler desprendre’s de publicacions com Mia, Cos-
mopolitan, Marie Claire, Muy Interesante, Geo o Ser Padres, 
entre d’altres, s’enquadra dins del procés de centrar la seva 
activitat en l’àmbit digital. Això sí, s’ha assegurat a la plantilla 
que l’operació no comportarà la pèrdua de cap ocupació, tot i 
haver dut a terme diversos processos d’acomiadaments en els 
últims anys.

Aquests mateixos processos de reestructuració, conseqüència 
de diversos exercicis en pèrdues, van acabar provocant la dis-
solució de l’editora Globus Comunicación fa tot just uns mesos. 
La crisi publicitària va portar a aquesta empresa a reduir dràs-
ticament la seva plantilla, dels 135 treballadors el 2008 als 38 
el 2013, per tant la seva situació financera culejava des de feia 
algun temps.

Les agències de comunicació desterren 
el Valor Publicitari Equivalent com a 
sistema de mesurament

Un criteri molt comú i estès entre les agències de comunicació 
a l’hora de valorar un impacte dels seus clients en un mitjà in-
formatiu és el conegut com Valor Publicitari Equivalent (VPE). 
Per exemple, si una agència aconseguia que un diari com l’ABC 
publiqués a tota pàgina una peça sobre un client seu, llavors la 
consultora valorava aquesta acció en funció del cost publicitari 
d’aquest mateix espai. Seguint amb l’exemple, una inserció pu-
blicitària al diari de Vocento en dia laborable i en pàgina parell 
rondaria els 32.000 euros. Aquesta quantitat és el VPE i que 
serviria per justificar la feina de l’agència davant el seu client.
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Doncs bé, aquest criteri ja sembla superat, segons es va expli-
car en la presentació de la Guia Pràctica de la Mesura, que va 
córrer a càrrec de la ADECEC (Associació d’Empreses Consul-
tores en Relacions Públiques i Comunicació). Aquest document 
assenyala que el principal problema del VPE és que “no té en 
compte el to, el missatge, la favorabilitat, ni l’adequació”. A més 
-destaca la guia-, “no serveix per fer una valoració real dels mi-
tjans socials, que cada vegada són més rellevants i suposen un 
element central de les campanyes de comunicació”. 

ADECEC, però, reconeix al VPE tres avantatges importants: 
és  barat, fàcil de calcular i fàcil d’entendre. Per tant, la guia 
proposa que l’alternativa al VPE segueixi comptant amb aques-
tes tres virtuts bàsiques. Encara que sense aportar una fórmula 
concreta, el grup de treball que ha elaborat aquest document 
recomana que el VPE es completi amb criteris com la presèn-
cia, el tipus de mitjà i la seva credibilitat, el contingut, els mis-
satges clau, els atributs de marca, l’abast i la seva visibilitat.

Els lectors d’El Bulletí de l’AMIC poden accedir a la Guia Pràc-
tica del Mesurament CLICANT AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

L’EGM oferirà dades d’audiència de 
podcast el 2017 

Aquesta iniciativa, pionera a nivell internacional, suposarà un 
nou pas en el coneixement de la ràdio online i l’àudio digital en 
general. El Grup de Treball de Ràdio a l’Associació per a la In-
vestigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), encarregada de 
la realització de l’Estudi General de Mitjans (EGM), ha decidit, 
després d’aprovar la Comissió Tècnica, incorporar preguntes 
específiques sobre el consum de podcast en el qüestionari de 
l’EGM a partir de gener de 2017. 

Aquesta important decisió oferirà la possibilitat de creuar la 
nova dada amb la resta de les variables d’un estudi que en 
l’actualitat compta amb més de 79.000 entrevistes anuals, i en-
riquirà el coneixement dels hàbits i dels perfils dels usuaris de 
podcast a Espanya, un fenomen en creixement a tot el món.

Amb aquesta decisió, es dóna un nou pas en el coneixement de 
la ràdio on line i de l’àudio digital en general, que s’uneix a la in-
formació actual sobre streaming i accés des de dispositius, que 
ja recull l’EGM des del 2004. Paral·lelament, al si de l’AIMC, 
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s’està treballant també en poder aportar informació de caràcter 
censal sobre aquest fenomen. En aquest sentit s’estan establint 
contactes amb operadors internacionals de referència.

En l’àmbit digital, AIMC ja audita en l’actualitat les dades 
d’audiència que ofereix comScore, per designació del mercat, 
tal com estableix l’acord marc vigent signat a finals del 2011. 
Actualment hi ha 31 empreses radiofòniques associades a 
AIMC, que representen a 61 cadenes, amb una quota de mer-
cat de més del 90%. (de Programa Publicitat)

Havas Media torna a guanyar 
un concurs de la Generalitat de 
Catalunya
Media Planning Group (Havas Media) ha tornat a guanyar 
un concurs públic organitzat per la Generalitat de Catalunya, 
gràcies al fet que forma part del acord marc d’aquest país. En 
aquesta ocasió, es tracta d’un contracte valorat en 700.000 eu-
ros per un mes i mig de durada. Està impulsat pel Departament 
de Presidència per a la campanya “ Connecta’t a ACCIÓ”, que 
és l’agència catalana per a la competitivitat de l’empresa.

En concret, Havas va ser adjudicatària en l’acord marc del lot 
1 (multimèdia) i el lot 2 (mitjans impresos). Aquest acord porta 
vigent un any i està previst que s’extingeixi just dins d’un any. 
L’agència del grup francès va obtenir la millor puntuació, tant en 
l’apartat tècnic (25 punts, el màxim possible) com en l’econòmic 
(73,84 punts sobre 75 possibles). D’aquesta manera, va acon-
seguir una puntuació total de 98,84 punts dels 100 possibles. 
Per obtenir aquestes puntuacions a l’apartat econòmic, que pe-
sava un 75% de la decisió final, s’ha tingut en compte el import 
base total de l’oferta (5 punts), la valoració dels mitjans impre-
sos (30 punts), televisió (20 punts, restringit a TV3, 8TV, canals 
temàtics de TVC i El Punt Avui TV), ràdio (12 punts, restringit a 
Catalunya Ràdio, Rac1, SER i Onda Cero) i Internet (8 punts). 
Pel que fa a l’oferta tècnica, la planificació estratègica global te-
nia una puntuació màxima de 15 punts, mentre que la proposta 
de millores pesava 10 punts. (de Make Me Feed)

BBVA: “Planifica avui per poder 
improvisar demà”

L’humorista David Guapo, el cuiner Joan Roca i la tennista 
Garbille Muguruza ens recorden que per poder improvisar amb 
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llibertat cal saber planificar amb temps. Parlem de la nova cam-
panya de DDB i Tribal per a BBVA. DDB i Tribal han desenvolu-
pat la nova campanya integrada per als plans de pensions del 
BBVA amb l’objectiu principal continuar amb la tasca de cons-
cienciació sobre la importància de la planificació a llarg termini.

Així, sota el concepte “Plani-
fica avui per poder improvisar 
demà”, s’han creat tres contin-
guts digitals on artistes de tres 
disciplines diferents -esport, 
cuina i humor- parlen de la lli-
bertat que senten a improvisar 

i expliquen com es preparen per a aquests moments. I és que, 
per gaudir d’una bona jubilació, cal començar a preparar-la com 
més aviat millor.

La campanya està activa des del 2 de novembre amb tres pe-
ces de 20” que rotaran en mitjans digitals, i una versió llarga de 
60”. A més, es complementa amb altres suports com premsa, 
ràdio, vinils en oficina i display digital. (de Control Publicidad)

Leo Burnett presenta la nova 
campanya del Sorteig de Nadal
Loteries i Apostes de l’Estat va presentar abans d’ahir, dime-
cres, la seva nova campanya dedicada al Sorteig de Nadal sota 
el nom “21 desembre”. La campanya reprèn el seu ja cèlebre 
claim “El millor premi és compartir”, per explicar una història 
carregada d’humanitat i optimisme en què, de nou, el protago-
nista és el fet de compartir la il·lusió, característica fonamental 
del sorteig.

Un any més, l’agència creativa encarregada a desenvolupar la 
campanya ha estat Leo Burnett, i per explicar la història l’espot 
ha comptat amb la direcció de Santiago Zannou. (d’El Publicista)

TBWA Espanya llança la campanya No 
siguis el meu límit per a l’ONCE

Després d’un concurs entre les agències 
del pool, TBWA\Espanya ha estat esco-
llida per desenvolupar la nova campan-
ya institucional de l’ONCE i la Fundació 
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ONCE. “No siguis el meu límit” vol reflectir com l’ONCE i la seva 
Fundació treballen cada dia perquè milers de persones amb 
discapacitat se sentin part activa d’aquesta societat. A través 
d’aquesta campanya es vol mostrar que qualsevol persona està 
capacitada per fer tot allò que es proposi.

La nova campanya de TBWA\Espanya per ONCE i Fundació 
Once està protagonitzada per gent real, per persones que con-
quisten amb els seus testimonis vitals, en els que relaten les 
seves experiències, les seves expectatives de futur. “No siguis 
el meu límit” està compost per un espot per a TV de 45” i 4 
reduccions de 30” i 20”. A més de televisió, la campanya es 
desenvoluparà en premsa escrita i online, i en cinema. (de Pro-
grama Publicidad)

“Somniar no, el següent”, darrera 
campanya Media Markt amb DDB 
Barcelona i Carat 
Media Markt, empresa líder a Espanya en la distribució 
d’electrònica de consum, avança en l’estratègia de marca de-
finida l’any passat i estrena nova campanya de publicitat. En 

aquest cas situa al client ia la tecnologia com a protagonistes 
de la seva comunicació, sense oblidar que l’èxit de la compan-
yia es basa en un ampli assortiment de productes de les millors 
marques als millors preus del mercat. La campanya és una fei-
na amb DDB Barcelona, com Agència Creativa i Carat Barcelo-
na, com Agència de mitjans.

La campanya va arrencar el cap de setmana passat amb dos 
espots genèrics de 35 segons en què es presentarà als diferents 
membres de la família. Tot i que la presència en televisió serà el 
punt fort de la campanya, amb espots i accions especials, el pla 
de mitjans contempla també nous formats en l’entorn digital, en 
els quals s’ha incrementat la inversió, com First-andTrue-View 
en vídeo, Wallpapers, Promoted Tweets, Canvas i Skins, sem-
pre combinats amb formats de Performance. (de La Publicidad)

Tapsa I & R presenta el nou Opel 
Corsa 

Opel Espanya juntament amb Tapsa|I & R ha desenvolupat una 
campanya per al model Opel Corsa. En principi es va crear es-
pecíficament per a Espanya, però al final tindrà una dimensió 
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internacional gràcies a la seva originalitat i l’ús de codis uni-
versals. Aquesta campanya forma part de l’estratègia d’Opel 
Espanya per mantenir aquest any el lideratge de mercat i posar 
focus en el públic jove, amb qui la marca s’identifica amb els 
seus models més urbans. Opel Espanya desenvoluparà la seva 
campanya tant en televisió, ràdio y gràfica, a més d’adaptar-se 
als mitjans digitals en què el públic jove està més present i par-
ticipa de forma activa. (de La Publicidad)
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La fi de l’ad blocker no depèn dels 
usuaris
Per Ariel Di Nardo / creative director de digital advertising en R/
GA Buenos Aires, professor de Miami Ad School

Els banners van transitar un llarg camí des d’aquelles primeres 
peces publicitàries que van aparèixer al voltant de 1995 fins 
avui. Al principi eren només imatges estàtiques que arribaven 
a un públic massiu amb un únic missatge que generalment li 
resultava poc interessant a la majoria dels que impactava.

Després amb l’arribada de l’era Flash que incorporava més ins-
tàncies i la possibilitat de fer animacions, la creativitat per fi va 
poder desplegar les seves ales aconseguint captar una mica 

més l’atenció del públic. En aquest constant esforç, van aparèi-
xer després els presumptuosos formats de Rich Media. Plens 
de desplegables, vídeos i dissenys extra large que l’únic que 
van aconseguir va ser envair encara més als usuaris i empèn-
yer directe a la gola dels ad blockers.

A mesura que els llocs van començar a incorporar major quanti-
tat d’espais per a les pautes publicitàries, la pol·lució d’avisos ja 
s’havia tornat molesta per als navegants i els inundava d’ofertes 
que poc tenien a veure amb els seus interessos.

A partir d’aquest moment va començar una lluita constant entre 
la publicitat digital i els sistemes de bloqueig d’avisos.

La millor estratègia per guanyar aquesta lluita era fer que el pú-
blic es trobés amb missatges que realment responguessin als 
seus gustos i necessitats. Era moment de treure una vella arma 
secreta i digitalitzar: el màrqueting directe.

Així va arribar l’era HTML5 i amb ella els banners van començar 
a mostrar-se més austers quant al seu aspecte visual, però més 
intel·ligents en els seus continguts i en la forma de dirigir-se 
als consumidors. Valent-se de les dades subministrades per la 
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navegació de cada usuari i usant-los per mostrar-li un missat-
ge diferent a cada un en funció d’això. D’aquesta manera, les 
ofertes van començar a tornar-se cada vegada més rellevants.

Era moment d’afinar encara més la punteria i per això calia tenir 
una millor segmentació de la nostra comunicació que finalment 
arribaria de la mà de la compra programàtica de mitjans, on les 
marques tindrien l’oportunitat d’arribar amb els seus banners a 
múltiples audiències amb un missatge específic per a cadas-
cuna d’elles. Així la comunicació passaria de ser invasiva a ser 
ben rebuda, obtenint dels consumidors aquest tan desitjat de 
forma més orgànica. 

Arriba l’era del diàleg

Però encara calia més. 
El nivell de desenvolu-
pament assolit amb els 
banners que es mostren 
a les pantalles de mitjans 
digitals necessitava fer 
un pas més. Després 

d’haver aconseguit conèixer al públic i de arribar-hi amb pro-

postes més rellevants, la publicitat digital necessitava generar 
un diàleg, per donar-los un valor afegit i fer-les encara més inte-
ressants. Amb aquesta evolució cada banner, a més de comu-
nicar, brindaria un servei “tailormade” basat en els interessos 
de cada consumidor aconseguint així que siguin ells els que 
decideixin apagar l’AdBlocker per acceptar veure’ls.

A aquesta nova generació de banners se’ls diu cognitius per-
què utilitzant una intel·ligència artificial, tenen la capacitat 
d’interactuar amb el públic de diverses formes. Facebook està 
implementant aquesta tecnologia en chatbots o robots conver-
sacionals, que combinats amb els seus formats de publicitat 
actuals poden respondre preguntes sobre productes i serveis 
orientant els consumidors fins i tot fins a iniciar processos de 
vendes amb ells.

Però una vegada més, la davantera tecnològica la portava el 
gegant blau que l’any 2006 li va donar vida a Watson, la primer 
tecnologia d’intel·ligència artificial capaç d’interpretar el llen-
guatge natural. A deu anys de la seva creació, va passar de ser 
una habitació plena de servidors connectats entre si a córrer 
100% en el núvol i permetent que qualsevol tipus d’aplicació 
pugui connectar amb ell i utilitzar els seus recursos.
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Fa menys d’un mes, es va llançar Watson Ads: banners cogni-
tius amb la capacitat de mantenir un diàleg amb els usuaris a 
través d’una simple interacció amb ells. Aquests banners que 
utilitzen la intel·ligència artificial de Watson, poden fer pregun-
tes com “què t’agradaria menjar avui? o ¿quin ingredient tens 
al teu nevera? “. D’acord amb la resposta rebuda, poden oferir 
una recepta que tingui en compte aquest ingredient i que con-
sideri dades de georeferenciamiento per ajustar la proposta a 
l’estacionalitat dels components de la recepta, l’horari i la dis-
ponibilitat de comerços propers. Això fa que cada banner sigui 
únic i que tingui un nivell de rellevància del 99,99% per a cada 
persona que ho veu i que interactua amb el.

Fa pocs dies, General Motors va anunciar que incorporarà la 
tecnologia de Watson en els seus nous models. A través del seu 
actual plataforma anomenada OnStar Go, els seus actuacions 
podran recopilar informació de recorreguts, formes de conduc-
ció i preferències. Així podran fer recomanacions específiques 
per a cada conductor en funció a aquestes dades i tindran la 
capacitat d’avisar-los quan cal carregar combustible tenint en 
compte la distància del recorregut i la marca que utilitzi habi-
tualment.

Llavors, seguint amb la lògica d’aquesta evolució, Què passaria 
si el format d’AdWords que s’utilitza avui, es transformés en 
“frases de ràdio intel·ligents” que responguin als gustos o a les 
necessitats de cada conductor? Probablement seria el naixe-
ment d’un nou format de comunicació digital i segurament Goo-
gle en diria AdSpots. Sense anar més lluny, això també podria 
succeir en un altre context com el dels serveis de vídeo strea-
ming on-demand. Perquè al final d’això es tracta, del context. 
És això el que fa a una comunicació rellevant per al consumi-
dor. És estar en el moment indicat, amb el missatge indicat, en 
el context que el torna rellevant. És passar de ser irruptiu a obrir 
un espai de diàleg entre la marca i el consumidor.

Perquè finalment el valor agregat que va a fer que el ad bloc-
king desaparegui definitivament, és la comunicació one to one: 
el màrqueting directe. Un cop més, aquella vella arma secreta 
ens prova que el pas del temps no atempta contra la seva efec-
tivitat.
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Zenith llança una nova eina de 
planificació automatitzada

Zenith ha presentat al mercat britànic una nova eina que permet 
automatitzar la planificació i compra de mitjans digitals que, as-
senyalen els seus promotors, “canviarà radicalment la forma en 
què la indústria optimitza les campanyes” i ofereix una millora 
significativa en termes d’eficàcia.

L’eina ha estat desenvolupada durant els últims sis mesos per 
un equip d’especialistes en intel·ligència artificial. El procés 
s’ha basat en campanyes reals d’Aviva, sobre les que el grup 
de treball va recopilar les ‘cookies’ publicitàries del seu DSP 
(Demand-Side Plattform) i les va creuar amb les dades pròpies 

de vendes de la companyia. Segons expliquen en un comu-
nicat, “aplicant l’algoritme d’intel·ligència artificial de Zenith, el 
grup de treball va ser capaç d’atribuir amb precisió les vendes a 
interaccions digitals”, després d’això, s’ha aconseguit connec-
tar les dades d’atribució calculades per Aviva amb la seva plata-
forma de compra programàtica. “D’aquesta manera”, indiquen, 
“es tanca el cicle d’optimització de forma totalment automàtica: 
recopilació de dades, atribució i optimització de la planificació 
en múltiples punts de contacte digitals sobre la base del model 
d’atribució creat específicament per a Aviva”. A partir d’aquí, es 
poden afegir al algoritme noves dades sobre vendes, eficàcia 
de la creativitat o la influència del preu sobre les vendes, per 
millorar l’eficàcia de l’eina, apunten des de l’agència.

D’acord amb les dades facilitades per Zenith, la implementació 
d’aquest programa d’automatització de planificació i compra di-
gital ha aconseguit per Aviva una millora del 6% en el cost per 
cotització obtingut a través de les recerques pagades de termes 
relacionats amb «assegurança de cotxe”. En el cas de compra 
programàtica gràfics, Aviva va millorar un 10% en cost per co-
tització. L’eina utilitza tecnologies basades en el núvol i el client 
manté la propietat de les seves dades al llarg de tot el procés, 
aclareixen des de l’agència de mitjans. (de Marketing News)
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Whatsapp activa el servei de 
videotrucades

L’aplicació de missatgeria WhatsApp ha anunciat que acaba 
d’activar l’esperada funció de les videotrucades, un servei que 
s’anirà desplegant progressivament en els propers dies entre 
els seus més de mil milions d’usuaris.

“En els pròxims dies, el més de mil milions d’usuaris de Whats-
App podran realitzar videotrucades entre usuaris Android, 
iPhone i dispositius Windows Phone”, explica l’aplicació en un 
comunicat. El servei, propietat de Facebook, recorda que “la 
seva meta” és sempre ajudar a més persones, en la mesura del 
possible, a comunicar-se amb els seus amics, familiars i amb 

els que més els interessa. Això implica un producte simple, ac-
cessible i fàcil d’usar sense importar on et trobis, afegeix.

“Sabem que de vegades els missatges de veu o text simplement 
no són suficients. No hi ha manera de reemplaçar l’emoció de 
veure en viu els primers passos d’un nét, o de veure la cara 
d’aquella filla que estudia a l’estranger. Volem que aquestes 
funcions estiguin disponibles per a tothom, no només per als 
que poden pagar-se telèfons més cars i nous, o per a aquells 
que viuen en països amb les millors xarxes de telefonia mòbil”. 
(d’EFE)

Adictik, app perquè bloggers de moda 
creïn els seus propis anuncis

@theguestgirl, fundadora de l’startup Adictik, anuncia canvis en 
la seva app: a més de la llibertat per crear anuncis exclusius en 
funció del criteri del blogger, inclou els “shakas” (“likes”), ràn-
quings de marca i millores en la usabilitat. 

Des que el passat mes de maig The Fashion Law tragués a la 
llum que la blocaire Aimee Song (coneguda a les xarxes per @
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songofstyle ) estava amenaçada per la Comissió Federal de 
Comerç (FTC) per considerar que la seva pràctica professio-
nal incorria una forma de publicitat enganyosa, el debat ja s’ha 
instal·lat a Espanya. Tot i que de moment a casa nostra cap 
dels òrgans administratius i independents en matèria de control 
publicitari estigui sancionant, és qüestió de temps que aquest 
llimbs legals desaparegui i per això les blocaires espanyoles 
han de prevenir-se.

Fa un any que en el 
panorama de les apli-
cacions mòbils néixer 
Adictik, app que per-
met a l’usuari pujar 
la seva foto i després 
agregar-li el logotip de 
la marca que triï. Ara 

Adictik llança la seva nova versió per iOS que la converteix en 
la xarxa social més disruptiva del mercat dirigida als amants de 
les marques i bloggers. I és que l’app aspira a  convertir-se en 
l’eina perfecta per a els i les blocaires amb contractes publicita-
ris que poden veure amenaçada la seva activitat professional. 

La nova versió que ara llança Adictik, a part d’incorporar canvis 
en l’arquitectura de l’app per millorar la seva usabilitat, inclou 
una sèrie de novetats que fan que deixi de ser una app de foto-
grafia i es consolidi com una xarxa social plena de singularitats, 
com són els seus “shakas” (equivalents al like) i els rànquings 
de marca. (d’Interactiva Digital)

Facebook actualitza les seves 
mètriques per millorar estadístiques 

Facebook actualitza les seves mètriques per oferir als seus so-
cis i a la indústria més claredat i confiança en les estadístiques 
que ofereix la plataforma. L’objectiu de Facebook és comunicar 
de forma més regular les novetats en les seves mètriques, per-
què els socis puguin centrar-se en servir als seus clients amb 
les millors estadístiques possibles.

Facebook a més col·labora des de fa temps amb líders mun-
dials de la indústria com comScore, Moat, Nielsen i Integral Ad 
Science (IAS). Ara està explorant revisions addicionals de ter-
cers per validar els informes que ofereixen als seus partners. 
(de La Publicidad)
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Periscope s’actualitza amb tres noves 
millores

 

Periscope compta des d’aquesta setmana amb tres noves ac-
tualitzacions per tractar de competir, en igualtat de condicions, 
amb Facebook Live. La primera d’elles es diu superfans i no és 
altra cosa que la distinció pels continguts en directe d’un emis-
sor concret. Així, aquest últim podrà, a partir d’ara, mantenir 
una relació més propera amb 10 d’aquests espectadors, com a 
màxim, als quals podrà localitzar gràcies a una icona especial. 

Pel que fa als grups, també fa un pas més, gràcies a la segmen-
tació. De fet, donarà l’opció de concretar amb major precisió, 

tancant la porta a aquells que no coincideixin amb els filtres de 
la cerca; així, s’evita que tercers sense interès pel contingut 
accedeixin, voluntàriament o involuntàriament, a ell. Finalment, 
des Periscope.tv es facilitarà la recerca, la navegació pels ra-
cons que més agradin així com la realització de comentaris i la 
implementació de cors en els continguts que en ells vam visitar. 
(de Mobile)

Whatsapp anuncia que “no iniciarà 
intercanvi de dades amb Facebook”

Les autoritats europees de protecció de dades han rebut con-
firmació que WhatsApp no ha iniciat cap intercanvi d’informació 
dels comptes d’usuaris de la UE amb Facebook. Així ho ha con-
firmat l’aplicació i la companyia nega que els utilitzi per tal de 
millorar els productes de la xarxa social i les experiències pu-
blicitàries dels usuaris, incloent a aquells que van acceptar que 
aquesta informació es compartís amb Facebook amb tals fins. 
Així mateix, WhatsApp “no iniciarà tal intercanvi amb Facebook 
fins que hagi tingut l’oportunitat d’abordar les preguntes i preo-
cupacions que s’han plantejat”. (de Minutouno)
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El Congrés de Periodistes reflexiona 
sobre la professió i presenta un nou 
codi deontològic adaptat a l’era digital
Per CPC

  
El Congrés va servir per avaluar les “5R” que van inspirar la tro-
bada. Reflexionar sobre el moment actual de la informació, Re-
definir la professió, Recuperar la credibilitat, Repensar el Codi 
Deontològic i en definitiva, Reivindicar el Periodisme!

L’ètica periodística a Internet va ser un dels temes centrals del 
VI Congrés de Periodistes de Catalunya, que es va fer el passat 
divendres, 11 de novembre, al Palau Macaya, de  Barcelona i 

en què es va presentar una nova versió de codi deontològic 
adaptat a l’era digital. “Els periodistes són més necessaris que 
mai -va dir la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
Neus Bonet-, perquè la seva professionalitat i sentit ètic és el 
que dóna credibilitat a les informacions, en un món en el qual 
qualsevol persona pot ser informador a través a les xarxes so-
cials”.

Reafirmar el compromís ètic del periodisme i mantenir el prin-
cipi de responsabilitat social en la informació que corre per la 
xarxa és l’objectiu del nou codi deontològic que va fer públic el 
president del Consell de la Informació de Catalunya (CIC), Ro-
ger Jiménez. La base d’aquest document, que reforma el que 
es va proclamar en el segon congrés de la professió periodísti-
ca catalana el 1992, és que “el rigor en la recerca de la veritat” 
ha de ser present “en tots els formats”, tant els tradicionals com 
els nascuts de la revolució digital, i afecta tots els periodistes, 
tant els que treballen de forma continuada com els que ho fan 
esporàdicament.

La reforma del Codi Deontològic s’ha realitzar a instàncies de 
les queixes rebudes pel Consell de la Informació de Catalunya 
(CIC) i les consultes del públic davant els canvis tecnològics, 
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com ha passat a la majoria de països europeus. Els canvis 
principals de la reforma  s’han recollit en els criteris 1 i 2, que 
tracten del compromís dels professionals amb la recerca de la 
veritat i d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la 
màxima fidelitat possible, així com evitar perjudicis amb infor-
macions sense fonament. També en l’annex B que tracta dels 
canvis tecnològics i els nous paranys ètics que genera la xarxa, 
demana responsabilitat editorial a Internet amb una supervisió 
activa de la participació, i estableix criteris sobre la permanèn-
cia dels documents on-line.

Als problemes del periodisme a la xarxa també va fer referèn-
cia l’expert nord-americà en mitjans digitals Dan Gillmor, que 
va assegurar que Trump “s’ha beneficiat dels punts febles del 
periodisme”, atès que no ha sabut fer front a l’allau de notícies 

falses que han corregut per les xarxes durant la campanya i que 
han beneficiat el candidat republicà”.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la inaugu-
ració, va encoratjar els periodistes a plantar cara a la “dictadura 
del clic” que només busca el titular sensacionalista. Puigde-
mont, col·legiat i periodista de professió, va dir que la “clicocrà-
cia” no la combatran les grans empreses que en viuen. Va re-
clamar un periodisme “conscient” en aquests “anys de trasbals 
en els quals Twitter colonitza l’imaginari dels mitjans”.

El Congrés també va servir per evidenciar la pèrdua de for-
ça del periodisme de qualitat davant del periodisme groc. Això 
és conseqüència de “la debilitat” d’una professió que ha perdut 
“credibilitat” i “capacitat de resposta, entre altres raons, per la 
precarietat”, segons apuntava la periodista  i membre de la jun-
ta de govern, Laura Fanals. 

Un altre dels aspectes analitzats durant el Congrés va ser el 
futur  que tenen els diaris en paper en una taula centrada en 
l’encaix del periodisme i el model de negoci que havia represen-
tat el paper en l’entorn actual. El director adjunt d’El Punt Avui, 
Jordi Grau, va assenyalar que el paper resistirà: “La manera 
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de sobreviure és fer de periodistes.” “No és una crisi, és un 
canvi de model social”, va afirmar el director adjunt d’El País, 
Lluís Bassets. Sobre el model de negoci de futur, el director d’El 
Periódico, Enric Hernández, va apuntar el “big data”, mentre 
el director de La Vanguardia, Màrius Carol, va posar l’èmfasi a 
continuar fent periodisme tot i el canvi de les regles del joc. La 
directora de l’Ara, Esther Vera, va apostar per un concepte de 
plataforma multimèdia i va insistir que “la bona informació no 
pot ser gratis”.

Durant el congrés, van lliurar-se els VIII Premis Gabinets de 
Comunicació del Col·legi de Periodistes a la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) de Tarragona, la Diputació de Barcelona  i el de 
Portaveu a la periodista Cristina Gallach, que va ser entrevista-
da per Carles Prats. (Foto: Juamma Ramos)

Google dóna dos milions d’euros més 
a mitjans espanyols

Google ha donat un total de  2.109.805 euros a 10 empreses de 
comunicació espanyoles en el marc de la seva iniciativa Digital 
News Initiative (DNI). Amb això, l’empresa tecnològica ofereix 

suport al periodisme d’alta qualitat mitjançant l’ús de la tecno-
logia i la innovació. La iniciativa està dotada amb un fons de 
150 milions d’euros, que destinarà a mitjans de tot Europa. En 
aquesta segona ronda, Google ha lliurat 24 milions d’euros per 
a  124 projectes en 25 estats europeus.

Les 10 empreses de co-
municació espanyoles 
premiades són:  Europa 
Press, La Voz de Galícia, 
Henneo (antic grup He-
raldo), AS, Nació Digital, 
Colectivo 5W, 93 metros, 

Eduardo Suárez (Politibot), CUONDA i ThinkSize. 

Aquesta iniciativa -DNI- va néixer el mes d’octubre de l’any pas-
sat, en un context en què molts mitjans de comunicació euro-
peus eren molt crítics amb el cercador, fonamentalment per te-
mes relacionats amb la propietat intel·lectual. De fet, uns mesos 
abans Google News va desaparèixer d’Espanya, després de 
l’aprovació al Congrés dels Diputats de la Llei de Propietat 
Intel·lectual, que recollia el polèmic “cànon AEDE”.(de Europa 
Press)
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El CPC i el CAC presenten les 
recomanacions sobre la cobertura 
informativa d’actes terroristes

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) han elaborat unes recoma-
nacions adreçades als periodistes sobre la cobertura d’actes 
terroristes. La presentació es va fer a la seu del Col·legi de Pe-
riodistes aquest dimarts, 15 de novembre. Les recomanacions 
estan distribuïdes en cinc apartats, les quals queden resumides 
en els següents punts. 

En primer lloc, els mitjans s’haurien d’abstenir de difondre imat-
ges de cossos de víctimes mortals si se les pot reconèixer o si 
la cruesa és excessiva. En segon lloc, només s’haurien de pren-
dre imatges i declaracions de víctimes supervivents sí aquestes 
ho autoritzen expressament o, en cas contrari, si s’editen les 
imatges per evitar-ne la identificació. Finalment, els comunicats 
i vídeos de terroristes només s’haurien de difondre després 
d’una edició que n’elimini la part propagandística. (d’AEC)

Proper Congrés de la Sociedad 
Española de Periodística a Elx

El vint-i-tresè Congrés de la Societat Espanyola de Periodística 
es desenvoluparà l’any vinent a la Universitat Miguel Hernán-
dez, d’Elx. El congrés comptarà amb conferències de figures de 
reconegut prestigi i amb comunicacions d’investigadors i pro-
fessionals del periodisme. El Congrés comptarà amb conferèn-
cies i taules rodones a càrrec d’experts nacionals i internacio-
nals i està obert a la presentació de comunicacions.

Quan es compleixen 20 anys de “Mediamorfosis”, l’obra de Ro-
ger Fidler, el Congrés es dedicarà a examinar la transformació 
de l’ecosistema mediàtic al fil de la innovació en la producció i 
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distribució de continguts, els nous perfils professionals, el pa-
per de les audiències i els models de negoci. Com posa de 
manifest l’Informe Anual de la Professió Periodística, editat per 
l’Associació de la Premsa de Madrid, des de 2008 han sorgit 
més de 500 mitjans a l’Estat espanyol, la majoria projectes digi-
tals promoguts per periodistes.

En l’última dècada, el concepte d’innovació s’ha convertit en lloc 
comú en diversos sectors de l’activitat empresarial, tecnològica 
i social. Innovar implica la capacitat d’assumir els canvis i usar 
habilitats creatives per detectar un problema o necessitat, tro-
bar una solució nova i desenvolupar-la amb èxit. Aquest Congrés 
planteja l’oportunitat d’aprofundir en les dimensions i l’abast de 
la innovació en els mitjans. Es busquen anàlisi i investigacions 
originals que explorin com es pot innovar en les principals àrees 
que afecten al desenvolupament del periodisme i quins són els 
models que destaquen en l’àmbit nacional i internacional.

De moment, ja està obert el termini per al “Call for papers” del 
XXIII Congrés Internacional de la SEP “Mediamorfosis. Perspec-
tives sobre la innovació en periodisme”, que es farà els dies el 9 i 
10 de juny, Tota la informació està disponible al web del Congrés: 
http://sep2017.umh.es/  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

AMIC visita les institucions de la UE a 
Brussel·les
  
Aquests dies (15, 16 i 17 de novembre) periodistes de mitjans 
que formen part de l’associació AMIC així com una represen-
tació de l’associació viatjaran a Brussel·les amb l’objectiu de 
conèixer de prop el funcionament de les institucions de la Unió 
Europea. Les jornades, organitzades per la Comissió Europea, 
comptaran també amb conferències per part d’alts càrrecs en 
diferents institucions, així com trobades amb eurodiputats de 
diversos grups polítics. Serà una oportunitat per adquirir una 
visió completa del que suposen aquests organismes europeus 
per als periodistes assistents quan tractin aquesta temàtica als 
seus mitjans. (de Redacció AMIC)

Surtdecasa.cat, finalista del II Premi 
Lluís Carulla

D’un total de 73 projec-
tes rebuts en l’edició 
d’enguany del Premi Lluís 
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Carulla, ja s’han escollit els tres finalistes, d’entre els quals hi 
figura surtdecasa.cat, mitjà associat a l’AMIC. La plataforma di-
gital especialitzada en cultura i oci catalans va néixer l’any 2010 
de la mà de tres persones. Ara, però, hi participen més de 20 
periodistes i és un dels referents culturals de proximitat en el 
nostre territori.
 
D’altra banda, Proscènium i el Museu Virtual de la Moda de 
Catalunya són els altres dos finalistes que opten al guardó. El 
primer consisteix en una aplicació informàtica amb lectures dra-
màtiques de textos teatrals adreçat, sobretot, a estudiants. El 
segon és un projecte digital que vol oferir de manera universal 
un patrimoni rellevant a Catalunya tant en la vessant social i 
cultural, com en l’econòmica.
 
El Premi Lluís Carulla celebra la seva segona edició amb el 
mateix objectiu principal de fomentar projectes innovadors en 
l’àmbit de la cultura i la societat catalanes per enfortir i mo-
dernitzar aquesta vessant. El guardonat rebrà la quantitat de 
100.000€. (de Redacció AMIC)
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La premsa més cara del món. Història 
de la premsa gratuïta a Espanya
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia

“La premsa més cara del món. Història dels diaris gratuïts es-
panyols” és el nou treball editorial del professor de la UCM, 
Arturo Gómez Quijano. En ell relata l’ascens d’un negoci que 
va suposar tota una revolució en la indústria periodística, però 
del qual només va aconseguir sortir-ne airós el diari 20 Minutos. 
L’autor ens ofereix en el llibre una sèrie de dades molt interes-
sants que ens serveixen per entendre les dimensions del major 
fenomen de mitjans a Espanya després d’Internet.

Quins han estat els punts forts i febles dels diaris gratuïts?
• Es dediquen a una informació més ‘soft’ en què l’important és 
explicar al lector com l’afecta una notícia.
• S’assemblen als diaris de pagament, que cada vegada són 
més gratuïts (al voltant del 87%).
• No tenen intenció d’influir, només utilitzar una finestra de 
temps entre les 7 i les 9 del matí.
• El seu perfil de lectors és al qual no havia arribat la premsa de 
pagament: dones, immigrants, treballadors i joves.
• No competeixen per l’audiència (només es solapa el 12% dels 
lectors), però sí rivalitzen per atraure l’interès dels anunciants.
• Només surten cinc dies a la setmana (216 vs 362 dies), la qual 
cosa suposa un avantatge.
• Tenen una distribució pròpia i directa: decideixen quants 
exemplars surten, on i quan. Els de pagament no poden triar i 
la seva devolució ronda el 25%.
• Són cars: al lector no li costen res, però la distribució i impres-
sió comporten una despesa important i la seva venda va arribar 
a quantitats astronòmiques.
• Una sola font d’ingressos, els anuncis, enfront de les quatre 
dels de pagament: el lector, la publicitat, les promocions (en 
2004 van suposar el 24% dels ingressos d’’El País) i les em-
preses de l’IBEX ( “el primer anunciant a Espanya el 2007 són 
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les administracions públiques, que gasten més de 450 milions 
d’euros en anunciar-se en els diaris, és a dir, en mantenir-los”).
• Són un suport complementari a les campanyes publicitàries 
de televisió.
• En 2007 esclata la crisi i Steve Jobs treu el telèfon intel·ligent: 
s’acaba el món i comença un de diferent. “Estem en l’any 9 
després de Jobs”.

Grans fites de la premsa gratuïta:
• Els 4 grans (20 Minutos, Què!, Metro i ADN) van aconseguir 8 
milions de lectors a 8 anys. A Espanya, Internet trigar 16 anys a 
aconseguir aquesta audiència.
• Creen 2,4 milions de lectors que llegeixen la premsa diària i 
que abans no ho feien.
• El primer diari gratuït a Europa va ser Mini Diari, a València 
(1992), molt local i amb tan sols 4 pàgines. I Diario Médico, que 
va generar molts diners en 20 anys.
• El 2001, 20 Minutos es converteix en el diari espanyol de més 
tirada i inventa el 2002 la publicitat que ocupa tota la portada.
• El 2004, 20 Minutos és el diari més venut a Madrid i el 2005 el 
més venut d’Espanya.
• En 2005 apareixen de nou els vespertins.
• El 2006, quatre diaris gratuïts superen en tiratge a 100 diaris de pagament.

• El 2006, 20 Minutos supera el líder absolut dels diaris, Marca.
• El 2007, el diari Qué!, en pèrdues, es ven per més de 160 
milions d’euros.
• El 2008, quan ja comença la crisi, 20 Minutos aconsegueix 2,9 
milions de lectors.
• Aquest mateix any, Carlos Salas pateix l’ERO de Metro, la 
primera vegada que s’inclou a un director de diari a Espanya.

La premsa més cara ... per als editors
2004: Multimèdia ven el 100% de 20Minutos a Schibsted per 25 
milions d’euros.
2005: Recoletos ven el 30% de Què! a Godó per 30 milions.
2005: Schibsted ven el 20% de 20Minutos a Zeta per 70 milions.
2007: Recoletos ven el 100% de Què! a Vocento per 160 mi-
lions. Era un diari en pèrdues, que “no el volia per a res, només 
per defensar uns diaris regionals que li donaven molts diners i 
no podia tenir una competència que no tingués controlada”. Es 
tractava de protegir més de 1.000 milions d’ingressos.
2015: Schibsted ven el 100% de 20Minutos a Grupo Heraldo, 
pràcticament gratis? Arsenio no revela el muntant de l’operació, 
però Schibsted va assenyalar en roda de premsa que era per 
una quantitat “immaterial”.
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Tres factors que donaran forma al 
futur de la publicitat mòbil
Per Marketing Directo

Si us preguntés si preferiu prescindir de les vostres claus o del 
vostre telèfon intel·ligent , aposto a que entregaríeu les claus 
sense pensar-vos-ho dues vegades. I si canviem les claus per 
la cartera? Estic segur que la majoria us seguiríeu quedant amb 
el mòbil, que compleix la mateixa funció que la cartera a dia 
d’avui.

Això és només un indicador del molt que confiem en els nostres 
dispositius mòbils, de fet no podem viure sense ells. Han cridat 
la nostra atenció d’una forma en la que mai abans ho havia fet 

un mitjà. Per aquesta raó, allà on es dirigeix l’atenció del consu-
midor i l’engagement, és on vol estar l’anunciant .

La publicitat mòbil segueix creixent , però encara no ha arri-
bat al punt en el que és un component vital per al màrqueting 
digital. Dins de la xifra total de facturació publicitària digital, la 
part de mobile té un percentatge de més del 50% a Espanya el 
2016, segons estimacions de eMarketer - una xifra que conti-
nua creixent any rere any.

Per a la major part dels anunciants , l’entorn mobile ha passat de 
la fase experimental a la fase estratègica . Les marques, en re-
conèixer aquesta creixent oportunitat per arribar als consumidors, 
ja no es pregunten perquè?, sinó com? quan es tracta de mobile.

Tenint en compte aquest accelerat creixement, està clar que 
el futur de la publicitat mòbil serà per a les marques una qües-
tió de “pujar al carro” o no . Afortunadament per a nosaltres, 
el matrimoni entre aquests dos elements funciona bé. De fet 
hi ha certs elements específics d’mobile que casen de manera 
natural amb tècniques publicitàries. Fem una ullada al que hem 
identificat com les tres àrees d’èxit per a les estratègies de pu-
blicitat mòbil.
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El context és el rei quan es tracta de mobile
El mòbil és un dispositiu tremendament personal ia través del 
qual els consumidors estan disposats a rebre contingut i mis-
satges de les marques en les que estan interessats. La clau per 
assegurar aquesta rellevància és el context, i comparat amb la 
resta de l’espectre digital, res pot igualar al mòbil en riquesa de 
dades i en la possibilitat d’ajudar els anunciants a incloure el 
context en els seus missatges.

Per exemple, al vincular-se al SDK (software development kit) 
d’un anunciant, les marques poden beneficiar-se de la capaci-
tat del seu partner per ajudar a publishers i desenvolupadors 
de dades de primer nivell a crear un mapa més complet de les 
seves audiències. En aquest aspecte, el mòbil és un dispositiu 
únic a l’hora de proporcionar centenars de dades a través de 
multitud de factors en temps real cada vegada que es porta 
a terme una trucada, ajudant així a crear campanyes mobile 
rellevants per a un moment determinat.

Les marques també han de tenir en compte el tipus de dispositiu 
amb el qual els consumidors interactuen amb la publicitat. Les inte-
raccions amb el telèfon intel·ligent es donen molt més durant el dia 
però durant breus períodes de temps, tant dins com fora de casa.

En canvi les tablets són dispositius que fem servir quan estem 
més relaxats, en menor mesura durant el dia, però en períodes 
més llargs de temps i molt freqüentment a casa. Els anunciants 
han d’ajustar les seves estratègies de publicitat mòbil tenint en 
compte el moment del dia i el lloc en què l’usuari estigui gaudint 
d’experiències mòbils.
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Ramon Besa: “M’ho he passat molt 
bé, però sóc un derrotat”
Per Oriol Solé / Verbàlia 

Quan acaba l’entrevista a Ramon Besa (Perafita, 1958) i sortim 
de l’ascensor de la seu d’El País al carrer de Casp, fotògraf i 
redactor esbufeguem. Ha estat una hora densa i complexa on 
el Ramon, el cronista del Barça per excel·lència i mestre de 
periodistes esportius des de fa anys, ha fet una anàlisi de la 
degradació del periodisme esportiu, del paper d’El País dins 
la crisi dels mitjans i del seu propi paper en aquest entramat 
– “potser me n’aniré a Perafita a llegir, mirar i fer coses que 

no tenen res a veure amb el que estic fent ara” – que cal lle-
gir, rellegir i interpretar. Ulleres rodones i cara rodona, ens rep 
ben d’hora un matí plujós d’octubre a la redacció, i s’accelera a 
mesura que avança la conversa. Porta una llibreta que acabarà 
plena de ratlles, cercles, números i guixades i que utilitza com 
a via d’acció expressiva i no com a suport d’apunts.  El Ramon, 
a part de ser el cap d’esports d’El País a Catalunya és un dels 
pocs creadors del relat del Barça a gespa i despatxos, com a 
equip i com a símbol, i ens fa una classe magistral durant l’hora 
de conversa sobre la història del club. El més important: sense 
suficiències, amb una autocrítica gairebé ferotge cap a ell ma-
teix i traspuant honestedat a cada resposta.

Fa cosa d’un any vas fer un article on explicaves com el 
Barça us ha anat allunyant progressivament els últims 
anys: menys entrevistes a jugadors, cap als entrenadors, 
sessions a porta tancada... I deies que el club ja no neces-
sita cronistes, que entre els departaments de premsa i les 
xarxes socials ja en té més que suficient. Quin és el vostre 
paper al club i quina relació s’estableix amb els periodistes 
si ja no us necessiten?
Agenda. El nostre paper és fer agenda, decidir si hi anem o no 
hi anem. Ells reparteixen el pinso per a tothom, la comunicació 
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corporativa funciona com un rellotge i tu ara pots fer un diari 
sense sortir de la redacció: roda de premsa, esmorzar infor-
matiu, presentació... Tots fem la mateixa informació, i tota con-
trolada pel club. És molt difícil sortir d’aquest cercle i cada cop 
l’accés a les fonts és més complicat, per això el periodisme ha 
degenerat molt i no hi ha notícies que ens puguin sorprendre.

El paper dels clubs en aquesta degeneració del periodisme 
és evident; quin és el paper dels periodistes?
Ens hem acomodat, i ja ens va bé. Ningú ens renya, estem en 
una rotonda on tothom va donant voltes, si tu vas a una roda 
de premsa i prens notes o talls de veu sembla que ja hagis fet 
la teva feina. És un esperit molt pobre, cal ser transgressor i 
buscar altres punts de vista però alhora si t’allunyes de la nor-
malitat et miren com un estrany, com si vinguessis a molestar. 
El periodista necessita espai i temps, i hem perdut les dues co-
ses. L’única esperança sou la nova generació. L’altre dia llegia 
un article que classificava els periodistes en tres generacions: 
una que ja està jubilada o prejubilada, que era una gent amb 
molt de coneixement i que han prescindit d’ells. La segona és 
una generació que no s’acaba de jubilar però que veu les noves 
tecnologies amb cert recel, i la tercera són els joves que heu 
de veure què en fem, de tot això. El que ha de passar és que 

les empreses periodístiques estiguin dirigides per periodistes, 
això és el més important. Els que fem periodisme al Barça som 
presoners de l’èxit del club, i també còmplices d’aquesta edat 
daurada. Cada dia me’n recordo de la frase de l’Enric González 
on explica que el periodisme esportiu masturba al lector. La cri-
si del periodisme no és només per culpa del model de negoci, 
nosaltres també som culpables.

També fa uns mesos escrivies que estaves fart de seguir 
notícies que et quedaven lluny, que cada vegada senties 
més la necessitat de tornar als esports del Lluçanès, a la 
proximitat. Persisteix aquest sentiment? Com el gestiones?
No és només a nivell esportiu, a mi em reconcilia amb el perio-
disme el fet de fer periodisme de proximitat. Quan treballava a 
El 9 Nou hi havia la possibilitat de trobar-me amb el davanter 
centre del Manlleu pel carrer i jo l’havia posat a parir a la meva 
crònica si havia estat valent. Això et fa sentir el periodisme de 
veritat: t’atreveixes a mantenir el discurs? L’empresa et deixa? 
En canvi el periodisme d’ara és de distanciament, si li dic a 
Messi que és cul d’olla no passa res, ara em coneix una mica 
però durant molts anys no m’ha conegut, i per tant no passa 
res. Res! No hi ha conseqüències, estem acostumats al perio-
disme de televisió, hem perdut la militància activa, i el que cal 
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és anar als llocs i fer periodisme de carrer. Però entre els comu-
nicats, les xarxes socials i els mails tot és molt més fàcil, ens 
acomodem i fem informatius i diaris sense sortir de la redacció.

Què hauríem de fer aleshores?
Cal tornar als orígens, a l’essència, cosa que jo ja no puc fer 
perquè sóc soci del Voltregà i del Manlleu, per tant no faré infor-
mació d’aquests clubs. Jo no sóc soci del Barça, vull que guanyi 
el Barça i no me n’amago, però no en sóc soci, és el meu codi. 
Ara, tornar a l’essència significa cobrar menys calers i passar-
les més putes, i això ja és tocar os! Perquè els periodistes hem 
viscut de puta mare!

Això també va per generacions.
Totalment. Recordo quan vaig començar a col·laborar a Mundo 
Diario que es feia cua per cobrar, i el setè de la cua de vegades 
ja no cobrava. I res, cap a casa sense sou. Jo volia ser perio-
dista per bohemi, per anar als llocs, tenia punt de borratxo, de 
crític. No volia ser periodista per fer-me milionari o ser famós! 
Hem perdut el caràcter romàntic del periodista, ningú es mata 
per escriure bé o parlar bé. Mira, et posaré un exemple.

Endavant.
Entre els 70’ i 80’, la majoria de diaris no admetien més del 
40% de publicitat, perquè creien que un diari no havia de tenir 
més anuncis que informació. Algú els hi va dir: “vostès estan 
molt equivocats, si destinen més espai a publicitat podran pa-
gar més als redactors i hauran d’omplir menys pàgines, per tant 
menys feina”. Com no hi havíem caigut? Més tard van tornar a 
venir els mateixos senyors, i van dir: “vostès han de donar pro-
ductes que suposin un valor afegit als lectors. Llibres, discos... 
I admetre més publicitat. Seran més poderosos i vendran més 
diaris”. També es va fer això. Deu anys més tard, ve un paio 
d’una escola de negocis i diu: “vostès a El País són uns esnobs, 
han de vendre roba, neveres, què és aquest acomplexament de 
vendre només llibres i discos?”. Què ha passat ara? No arribem 
al 30% de publicitat, i el negoci se n’ha anat a la merda.

...

I els periodistes? Cotxe, pis, segona residència, famosos. Som 
còmplices. Ningú es va queixar, cap comitè es va queixar. Per 
què? Ens ha anat de puta mare, hem viscut una edat d’or. Do-
nem la culpa a les tecnologies, les noves generacions, als amos 
de les empreses. Però som còmplices. I tornar a l’essència tam-
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bé és això: estalviar per haver de comprar un cotxe, demanar un 
préstec al banc, demanar diners a la teva família per passar el 
cap de setmana. I voler escriure bé, voler anar on no va ningú, 
conèixer gent. Ara què fem? A la redacció tancats, i a fer tuits, 
comptar seguidors i jugar al famoseig. La popularitat és molt fàcil 
d’aconseguir, el prestigi és molt complicat. Periodista o personat-
ge? Aquí és on estem ara. Venent mantes, xumets, anoracs, en-
trades... I fent la pilota al club perquè no ens retirin els patrocinis. 
Tot això s’ha de reinventar. Fa uns dies em van entrevistar uns 
nois joves a La Sotana, un programa on et fots un got de ratafia i 
passes una estona collonuda. Però i això què? No en vius de La 
Sotana! És una iniciativa molt bona, però no vius. Cal reinventar-
ho tot, i pensar primer amb el periodisme i després amb la pela.

Hi ha molts discursos i debats sobre la crisi del periodisme, 
però poques vegades s’explica que hi ha una generació de 
periodistes que han viscut de puta mare. A l’última dècada 
El País ha fet un descens brutal de qualitat i de popularitat, 
ja no és una estructura d’estat ni un símbol com va ser-ho 
en el seu moment, i no representa aquestes conviccions 
que tu estàs explicant. Com encaixes aquesta conviccions 
i aquest camí que creus que cal per refer el periodisme tre-
ballant a El País?

Patint. Per què negar-ho. Abans eres d’un mitjà, ara treballes 
a un mitjà. I no només a El País. Jo al 1986 estava  a l’Avui, i 
quan em van oferir treballar a El País no m’ho vaig pensar ni 
un moment, treballar aquí era un signe de distinció. I mira que 
vaig haver de repassar lèxic, sintaxi i ortografia en castellà per-
què jo havia treballat sempre en català; i ara paradoxalment ho 
he hagut de fer a l’inrevés per escriure en català al Quadern. 
Però vaja, que la crònica a El País és per a tota Espanya, ha 
de servir per a tots, i això és un exercici professional molt ric, 
aquest diari m’ha donat una mirada honesta – ja sabem que 
l’objectivitat no existeix – però ara hem acabat fent premsa de 
club. Molts ens hem equivocat molt. Ara al diari ja no saps qui 
és l’amo, són propietat dels fons d’inversió, no hi ha referents 
i els diaris estan endeutats i en mans dels creditors. No tenim 
referències, no només El País, sinó a molts mitjans, i això crea 
tensió. Tinc 58 anys i estic a la porta de sortida. M’ho he passat 
molt bé però he perdut. Els joves demanen pas, a mi em ve de 
gust anar-me’n a Perafita i llegir, mirar i fer coses que no tenen 
res a veure amb el que estic fent ara. Sóc un derrotat.

Però falta poc perquè passi això?
Sí. Jo crec que falta poc. No sé si me’n tornaré a El 9 Nou, no 
sé què faré.
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...

Per acabar, et demano que escullis una paraula.
Trempar. Trempar és el més important a la vida, i no només al 
llit. Et posaré un símil que jo dic moltes vegades. Jo em vaig 
criar amb la meva àvia, que estava ferida des dels 50 anys, i 
vídua. Un dia li vaig preguntar com és que sempre estava tan 
contenta convivint amb la fatalitat, i em va dir: “cada dia, quan 
apago la pera i me’n vaig a dormir penso que hi ha un minut 
de la meva vida que no canviaria per res. Si són dos, encara 
millor. I si és una hora ja ni t’ho explico”. Doncs crec molt en 
això, trobar un moment per a tu cada dia, almenys un. Pot ser 
qualsevol, avui pot ser aquesta entrevista que hem fet, o el di-
nar que faré avui a la Boqueria amb uns quants companys que 
ens acusen de ser Guardiolistes anti sistema. Trempar, trempar 
per alguna cosa.
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Per què parlar de periodisme
Per Ignacio Escolar / Escolar.net

“Gos no menja gos”. La frase és un vell adagi de la professió 
periodística, repetida una i mil vegades en desenes de redac-
cions. Gos no menja gos, i per això en la premsa poques vega-
des es parla de la premsa: dels seus problemes, de les seves 
misèries o dels seus abusos. És una mena de corporativisme: 
una llei del silenci per la qual els periodistes i -més encara- les 
empreses de mitjans es tapen mútuament les vergonyes. Avui 
per tu, demà per mi. Només es menjava gos quan els amos de 
la gossera es barallaven en qualsevol guerra de mitjans per 
culpa dels drets esportius, d’una llicència de televisió o d’altres 
molt rendibles ossos.

Si la premsa no menja prem-
sa, qui denuncia els seus 
abusos? Qui la controla? Per 
ser un tòpic no deixa de ser 
cert: de la salut de la premsa 
depèn en gran mesura la sa-
lut de la democràcia.

Només si els ciutadans reben informació lliure podran votar 
amb llibertat. Només amb mitjans de comunicació indepen-
dents pot haver ciutadans informats: capaços de destriar la ve-
ritat de la propaganda, capaços d’exigir responsabilitats davant 
els abusos dels poderosos. Però si la premsa aspira a exercir 
de contrapoder i fiscalitzar als que manen, com ignorar el propi 
poder dels mitjans i dels que manen a través d’ells?

(...)

La crisi econòmica sumada a la crisi del model de negoci del 
paper van danyar primer la independència dels mitjans i des-
prés la seva credibilitat. Els teòrics parlen sempre dels anys del 
“binomi virtuós”, aquesta època, prèvia a Internet, en la qual 
la premsa era un negoci rendible i alhora complia amb la seva 
funció de servei públic. Va ser un model imperfecte però eficaç. 
Amb la seva caiguda, els periodistes vam descobrir que una 
cosa anava lligada a l’altra: que només la solvència econòmica 
permetia la independència editorial. I quan les pèrdues van en-
trar per la porta, la llibertat de la premsa va saltar per la finestra.

El periodisme està assetjat per una crisi de rendibilitat i inde-
pendència. Però aquest no és l’únic dels seus problemes. El 
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periodisme a Internet també paga una cosa que abans ja va 
patir la televisió: la barreja d’informació amb entreteniment en 
la recerca d’audiències a qualsevol preu, encara que el preu 
a pagar sigui la veritat. La premsa ha perdut el monopoli de 
l’opinió pública i ja no marca el debat social, ara només per-
segueix la conversa en les xarxes. Qui imposa l’agenda? Un 
dia són els poders polítics i econòmics. A l’altre, la frivolitat de 
l’últim trending topic.

La crisi de la premsa encara no està resolta. Mentre les grans 
redaccions defalleixen, malgrat l’enorme talent periodístic que 
encara atresoren, els nous mitjans seguim lluny de poder ocu-
par el lloc que van deixar perquè ens falten els recursos. Imagi-
nem el canvi en l’ecosistema de mitjans com si fos la història de 
l’evolució a càmera ràpida: moren els dinosaures del paper, nei-
xen els mamífers d’Internet i el món segueix girant. Però el risc 
real és que, en absència d’una premsa potent i independent, 
l’ecosistema de la democràcia es deteriori de forma irremeia-
ble: que els vells mitjans no puguin revertir la seva decadèn-
cia i reinventar-se de dinosaures a ocells, mentre que els nous 
tampoc aconseguim superar la mida de petites esquirols. I que 
en aquesta transformació inconclusa qui perdin siguin tots els 
ciutadans: tots aquells que necessiten una premsa independent 

encara que no ho sàpiguen, encara que ni tan sols s’interessin 
en llegir-la i, menys encara, es molestin a pagar per ella.
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Els diaris eviten una “hecatombe” 
i maquillen l’any gràcies als seus 
ingressos digitals
Per Prnoticias

Les grans capçaleres espanyoles liderades per El País i El 
Mundo tancaran l’any 2016 amb fortes caigudes en la publicitat 
i ingressos per circulació de les seves edicions impreses. Una 
caiguda en tota regla només comparat als pitjors anys de la crisi 
econòmica que molts editors creien superada. Les previsions 
de tancament d’any per als diaris en paper van des d’una cai-
guda dels seus ingressos publicitaris que van des del 2,8% fins 
la caiguda del 7%. En el pla dels ingressos per circulació estem 
parlant d’un retrocés mitjà del 10%.

Les dades publicades pels dos principals grups de Comunicació 
de Premsa -Unidad Editorial i Prisa- sumades a les previsions 
del tercer en discòrdia -Vocento- i les sensacions recollides en 
el sector, auguren el tancament d’un any negre de la premsa 
en paper per aquest 2016, que se suma a una forta caiguda de 
les seves difusions, i per tant, una caiguda dels seus ingressos 
per circulació. En el cas dels ingressos publicitaris del paper, 
segueixen representant set de cada deu euros que els diaris de 
l’AEDE ingressen per publicitat.

Al sector s’expliquen aquestes males dades -que estan per 
sota dels pressupostos de començaments d’any- per l’eterna 
incertesa política que ha portat als anunciants a castigar espe-
cialment als mitjans impresos. A això s’ha sumat una evident 
caiguda dels anunciants a nivell regional, el que ha castigat 
també als diaris regionals. Aquest explosiu còctel ha portat al 
fet que segons INFOADEX, la publicitat en diaris impresos es 
desplomés un 6,2% entre gener i setembre.

Segons aquest indicador els diaris són pràcticament l’únic su-
port que perd inversió en un sector que va créixer un 3,8% en 
aquest període. I les dades per al tancament de l’any no són 
gens encoratjadors. Les previsions de I2P indiquen que la cai-
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guda del sector de la premsa en paper cauria prop d’un 7%, 
mentre Zenith Optimedia creu que aquesta caiguda serà una 
mica menys pronunciada i la situa en un retrocés del 2,8%.

No obstant això, les fonts consultades per prnoticias també concor-
den que aquest negre panorama ha pogut ser maquillat pel creixe-
ment dels seus ingressos digitals. A la mitjana del sector aquests 
ingressos d’internet que es produeixen via publicitat digital, crei-
xien un 19% de mitjana. Això ha permès a bona part dels grups 
assolir fins a setembre ingressos que li han permès tancar amb 
EBITDA positiu i minsos beneficis o pèrdues no tan rellevants, que 
podrien haver-se disparat sense aquest important despunti digital 
que a poc a poc va concentrant-se en els diaris d’AEDE.

Els ingressos digitals de Prisa augmenten un 20%
En el cas de Prisa, els seus resultats dels nou primers mesos 

de l’any reflecteixen aquest fenomen. Els resultats de la divisió 
de Premsa del grup (El País, AS i Cinco Dias) van arribar als 
174 milions d’euros, dels quals 78 milions es van produir per 
publicitat amb un creixement important del 6,5%. Tanmateix, 
aquesta alça s’explica exclusivament pel pes digital. Segons 
reflecteix la companyia en els seus comptes, els ingressos no 
digitals van ser de 41,8 milions amb una caiguda del 6,4% men-
tre que el pes digital va augmentar fins als 32.100.000, una alça 
del 20% en aquest mateix període.

Pel que fa a circulació, els ingressos van arribar als 69.900.000, 
una caiguda del 3,4%, però que hauria d’haver estat més pro-
nunciada si en aquest període El País no hagués pujat els 
preus de portada, el que ha compensat la forta caiguda de ven-
da d’exemplars. En el cas de Prisa Premsa, aquest mix de crei-
xement de publicitat a internet de dos dígits sumat a l’alça del 
preu dels seus exemplars, ha aconseguit mantenir l’empresa 
en nombres blaus operatius (EBIT) de 1,35 milions d’euros en 
el període.

Unidad Editorial es manté gràcies a les retallades
En el cas d’Unidad Editorial (El Mundo, Expansión i Marca) el 
panorama és bastant similar durant els primers nou mesos de 
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l’any. Els ingressos reportats d’Unidad Editorial entre gener i 
setembre van arribar als 228.700.000 d’euros. Dins d’ells, van 
ingressar 102.800.000 per concepte de vendes de publicitat, 
un 1,6% més, mentre que els ingressos per venda d’exemplars 
es van desplomar un 12% fins als 125 milions d’euros. El com-
portament és similar al de Prisa, ja que el grup ha destacat 
en el seu comunicat sobre resultats, que el creixement de les 
campanyes digitals que van augmentar fins a un 16%, només 
quatre punts menys que el 20% de Prisa.
En el cas d’Unidad Editorial no obstant això, hi ha un nou ele-
ment que ha permès que s’arribi a un benefici operatiu (EBIT-
DA) de 8,8 milions d’euros i és el fort pla de retallades fet aquest 
any, sense el qual sense cap mena de dubte el grup tancaria 
aquest any amb números vermells molt voluminosos. Aquests 
mateixos comptes reflecteixen una caiguda dels costos opera-
tius en un 7% fins als 219.900.000 d’euros “gràcies a la major 
eficiència i al pla de reducció de costos posat en marxa per 
la companyia, amb uns estalvis aconseguits fins al setembre 
d’11,9 milions d’euros”, va reportar el Grup.

I Vocento? Recordem els comptes del primer semestre, que re-
flecteixen que els ingressos d’explotació de Vocento de gener 
a juny es van situar en 224.100.000 d’euros, el que va suposar 

una caiguda del 4,4% enfront del mateix període de l’ passat 
any. D’una banda, la venda d’exemplars es va reduir un 5,8% 
en el primer semestre de 2016 es xifra en 91.900.000 d’euros, 
mentre que les vendes per publicitat van retrocedir un 3,6% 
i van fregar els 82 milions d’euros. En total el grup va perdre 
4,4 milions el primer semestre, segons han explicat en aquest 
moment llastats per la reestructuració.

N. de la R.- Els números del Grup Vocento són mostrats en la 
primera notícia de la secció D’Aquí i d’Allà d’aquest Butlletí de 
l’AMIC.
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Una nota de premsa cada vuit minuts
Per Fran Barquilla / El Tipómetro

  
Tot i que es tracta d’un estudi realitzat per una agència francesa amb 
periodistes francesos, segur que si féssim la mateixa enquesta a 
l’Estat espanyol els resultats no serien molt dispars. Segons aquests, 
cada dia un periodista rep de mitjana a la seva bústia de correu elec-
trònic 60 notes de premsa, una nota de premsa cada vuit minuts.

El problema, a part de la saturació, és que només consideren 
rellevant el 7% d’aquestes notes. Agències, organismes i enti-
tats públiques sovint es contraprogramen i pensen que més val 

comunicar molt que orientar la comunicació, el que genera un 
soroll que fa que només es presti interès al 5% de les notícies 
rebudes d’aquesta forma.

Però, què es pot fer al respecte? Encara no hi ha un acord 
sobre la millor manera per rebre i fer arribar les informacions 
que s’envien en forma de nota de premsa. Alguns periodistes 
prefereixen el contacte directe via trucada telefònica, trobades 
o rodes de premsa (28%), mentre que d’altres, un 32%, prefe-
reixen que tot es comuniqui a través de les xarxes socials. El 
que sí que tenen clar el 40% dels enquestats és que cal trobar 
alguna cosa diferent de comunicats de premsa, tot i que no 
s’aventuren a donar una solució.

Segons un estudi publicat per Cisión, els periodistes són cada 
vegada més propensos a utilitzar les xarxes socials com a part 
de la seva feina. Destaquen dos perfils: els observadors (24%), 
que utilitzen les xarxes socials per llegir contingut ja produït 
pels seus col·legues; i els caçadors (20%), cada vegada més 
actius, que utilitzen les xarxes socials per trobar temes i fonts.

Si les xarxes socials esdevenen una alternativa als comunicats 
de premsa per correu electrònic, es podrien fomentar unes re-
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lacions amb la premsa més centrades i veritablement perso-
nalitzades, que tindran la seva repercussió en el ressò que de 
les notícies que s’esborren de la safata de entrada sense llegir.

N. de la R.- Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a 
l’estudi de Cisión, que esmenta l’autor de l’article, CLICANT 
AQUÍ  
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