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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 i el generar clics determinen cada vegada més la redacció de les notícies
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Les empreses de tecnologia es mouen per combatre la falsificació de notícies en línia als mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ DIGITAL
Digital Media Latam 2016: “El format dels mitjans del futur serà 100% digital”

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Creixen la inversió publicitària, l’ús de mòbils, la venda en línia i beneficis de xarxes socials

NOVES EINES
Omnicom Espanya no es fia de les xifres publicades d’inversió en publicitat

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La relació amb els mitjans, prioritat dels directors de comunicació

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Creixen els ingressos per publicitat de la premsa de comarques per segon any
TRIBUNA: Foment del pluralisme dels mitjans de comunicació i de la democràcia: els europeus creuen que els seus mitjans 
nacionals no són independents
ENTREVISTA: Periodisme: explicar bé una història
ANÀLISI: Periodisme digital: tradicions i transicions
DOSSIER: L’AMIC presenta un estudi amb “10 claus” sobre models de negoci per a la premsa de proximitat
OPINIÓ: Realment ens informem a través de les xarxes socials?
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La publicitat i el generar clics 
determinen cada vegada més la 
redacció de les notícies
Per Jesús Díaz / El programa de la publicidad

 
Es tracta de l’enquesta sobre influència de les noves tecnologies 
en la professió periodística de l’agència de Comunicació Cohn 
& Wolfe. Segons l’enquesta, el 95% dels periodistes troba in-
suficient la formació digital que reben per a poder desenvolupar 
adequadament el seu treball. El 66% dels periodistes enquestats 
afirmen que el més gran obstacle a l’hora de desenvolupar el 
seu treball és la necessitat d’informar ràpidament i sense opció 
a contrastar i aprofundir en el contingut. La publicitat i el generar 
clics determinen cada vegada més la redacció de les notícies, 
segons un 56% dels professionals participants de l’enquesta.

Tot i que les noves tecnologies són un aliat perfecte per als pe-
riodistes també poden suposar un obstacle en el desenvolupa-
ment de la seva tasca periodística, a causa de la immediatesa 
a l’hora d’informar i la pressió per la monetització del contingut. 
Per conèixer com viuen els periodistes el nou escenari tecnolò-
gic, l’Agència de Comunicació Cohn & Wolfe va elaborar durant 
el passat mes d’octubre una enquesta a 100 periodistes de di-
ferents sectors i mitjans espanyols.

L’avanç frenètic de la tecnologia obliga els professionals a 
adaptar-se a la nova era de la transformació digital però, s’han 
posat els suficients mitjans i la formació necessària a l’abast 
dels periodistes per poder desenvolupar adequadament la seva 
tasca?

El 54% dels enquestats afirma que cada vegada hi ha més 
pressió a l’hora d’elaborar els continguts des del punt de vista 
dels nous formats (branded content, hipervincles, etc.). Però, 
d’altra banda, el 95% dels enquestats considera que no rep 
prou formació digital per desenvolupar la seva professió ade-
quadament. D’aquests, el 58% opina que els mitjans no els ofe-
reixen les suficients eines per adaptar-se a la nova narrativa i 
un 37% afirma formar-se pel seu compte.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El problema amb el qual s’enfronten els periodistes no són les plata-
formes digitals en si mateixes, sinó l’ús que se’ls dóna i com es gestio-
nen en el marc professional. Les principals demandes dels periodistes 
a l’hora de desenvolupar millor i amb més qualitat el seu treball són 
disposar de més mitjans i personal a les redaccions, més formació i 
deslligar-se de la pressió de la immediatesa i de la recerca de clics.

El 85% dels periodistes valora les xarxes socials positivament 
com un canal més per connectar amb les seves audiències. A 
més, consideren que les noves tecnologies i plataformes digi-
tals aporten diferents avantatges:

· La facilitat per difondre i rebre informació d’utilitat (79%) 

· L’oportunitat de nou negoci per als mitjans (56%) 

· La possibilitat a l’abast de tots d’esdevenir informador (54%) 
que implica major esforç i rigor per part dels professionals

Les exigències de les noves plataformes digitals han suposat 
un gran canvi a l’hora de comunicar-nos, de trobar i difondre 
informació sent el sector del periodisme un dels que més ho ha 
notat i més s’intenta adaptar a les noves tecnologies.

Immediatesa, clics i la lluita per la qualitat de la informació
Per als professionals enquestats les més grans amenaces del 
periodisme actual són:

· Informar ràpidament i sense opció a contrastar i aprofundir en 
la notícia (65%) 

· Rendibilitzar la notícia i buscar el clic (58%) 

· Prendre com a notícia rumors o falses notícies difoses en xar-
xes socials (44%) 

· Sobre-informar els lectors (30%) 

· Manca d’adaptació dels mitjans a les noves tecnologies (22%)

Així, la immediatesa que exigeixen les noves tecnologies és 
el major enemic i no juga a favor del periodisme d’investigació 
tradicional. Per al 42% dels periodistes enquestats la pressa 
per mantenir informats els lectors sobre els últims esdeveni-
ments, importa més que la qualitat de la notícia. Així mateix, els 
mitjans digitals estan cada vegada més condicionats en el seu 
afany per rendibilitzar la comunicació. El 56% dels periodistes 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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enquestats senten pressió en la producció de continguts, estant 
moltes vegades determinats per la publicitat i la recerca del clic.

Tampoc falta qui considera que els mitjans encara no s’han 
adaptat adequadament a les noves tecnologies (22%), tot i que 
gairebé cap d’ells han dubtat a definir el seu model de negoci 
digital i les línies de futur.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

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

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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Les empreses de tecnologia es 
mouen per combatre la falsificació 
de notícies en línia als mitjans de 
comunicació
Per International Journalists’ network

La lluita contra la falsificació de notícies és oberta, continua i 
serà llarga, potser. En el Digital Media Mash Up d’aquesta set-
mana, produït pel Centre d’Assistència Internacional de Mitjans 

de Comunicació, s’ha estudiat com la tecnologia i els mitjans de 
comunicació poden lluitar contra la notícia falsa.

Els líders de les empreses de tecnologia més importants del 
món estan lluitant amb les notícies falses, com imatges com-
promeses de temes de tendències falsos i els titulars de Google 
News en virals. La campanya electoral americana, per exem-
ple, es va tornar un centre d’atenció en aquesta desinformació 
viral, però ha estat creixent durant un temps en una esquerda a 
la vorera dels mitjans de comunicació. 

Twitter ja ha introduït un botó de silenci per als follets en la 
seva lluita per combatre l’abús en línia, plantant cara als trolls i 
facilitant així als seus usuaris una funció de silenci per eliminar 
l’assetjament a paraules i frases de les seves notificacions.

Els governs de tot el món es dirigeixen a aplicacions de mis-
satgeria com WhatsApp i Telegram, que poden ser utilitzats per 
difondre notícies i informació de forma ràpida i segura. Aques-
ta és una de les principals conclusions de l’informe Freedom 
House 2016 Llibertat a la Xarxa, que es va donar a conèixer 
aquest dimarts. De fet, WhatsApp, que va ser comprada per 
Facebook el 2014, va ser bloquejat en 12 països l’any passat. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Això fa que sigui l’eina més bloquejada a tot el món. En els llocs 
en què no ha estat bloquejat de forma explícita, els governs 
estan sol·licitant dades sobre la comunicació entre usuaris i fins 
i tot han considerat lleis d’aplicació que fan que la comunicació 
xifrada sigui il·legal. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’informe so-
bre Llibertat a la Xarxa 2016 CLICANT AQUÍ 

L’AMIC visita les institucions europees 
a Brussel·les

Una important representació de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC) va participar entre el di-

marts 15 i el dijous 17 de novembre en la visita a les institucions 
europees a Brussel·les organitzada per la Comissió Europea, 
juntament amb l’AMIC. A la visita hi van assistir el president de 
l’associació, Ramon Grau, així com diversos membres de la 
junta. També hi van viatjar una quinzena de mitjans de l’AMIC 
escollits per la CE.
 
A més de conèixer de primera mà diverses de les qüestions 
que es treballen a la Comissió Europea i al Parlament Europeu 
i que afecten directament al territori, l’AMIC també es va reunir 
amb el representant permanent de la Generalitat davant la Unió 
Europea, Amadeu Altafaj. L’associació va obsequiar Altafaj amb 
una escultura de l’artista Pep Codó. (d’El Món)

Els editors de premsa demanen per 
parlar amb Íñigo Méndez de Vigo

Els editors de premsa d’àmbit estatal segueixen sense aixe-
car cap després d’un mal any 2016 en què la seva caiguda en 
la facturació d’ingressos per venda d’exemplars i publicitat en 
paper, amb prou feines ha pogut ser maquillada pels ingressos 
digitals. És per això que és clau una bona interlocució amb el 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Govern de l’Estat, perquè aporti aquest plus -via publicitat o 
suports institucionals- per poder sobreviure de millor manera 
els següents quatre anys de legislatura.

En aquesta línia els editors dels principals diaris tradicionals ja 
estan començant a moure’s per sostenir reunions d’acostament 
amb l’equip d’Íñigo Méndez de Vigo. L’objectiu és traslladar-li 
les seves preocupacions i inquietuds i conèixer de primera mà 
al ministre i definir els canals de Comunicació per relacionar-se 
en el futur. Els diaris saben que els propers quatre anys seran 
molt durs i que és fonamental tenir al Govern de la seva banda, 
tant en suport institucional com en campanyes públiques. (d’El 
Confidencial)

El Dia Mundial de la Televisió

El 63% dels espanyols se sentiria molt trist si de casa desapa-
regués la televisió. És una de les conclusions de l’estudi rea-
litzat per Samsung i IPSOS amb motiu del Dia Mundial de la 
Televisió, que se celebra cada 21 de novembre. De l’estudi, que 
analitza el paper del televisor a la vida dels espanyols, crida 

l’atenció l’alt consum televisiu que segueix existint avui en dia, 
tot i la varietat de fonts i plataformes.

El 85% dels espanyols veu la televisió cada dia, amb una mi-
tjana de 2,3 televisors a casa. El 84% sol veure la televisió a la 
plataforma tradicional, mentre que el 37% consumeix la televi-
sió de pagament. Fins a un 27% utilitza l’ordinador per veure-la, 
el 14% veu continguts en streaming, el 9% fa servir la tablet i 
el 6% el mòbil.

El 32% dels espanyols comenten a més els continguts que es-
tan veient per televisió a través del telèfon mòbil, ja sigui a les 
seves xarxes socials o en les apps de missatgeria. Aquest hàbit 
es converteix en una situació recurrent per al 54% dels espec-
tadors menors de 30 anys. (d’Ipmark)

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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Grupo Zeta llança una revista i un web 
dedicats a l’Atlètic de Madrid

 
Des de dissabte passat, 19 de novembre, els aficionats a 
l’Atlètic de Madrid compten amb una nova oferta de continguts 
dedicats al club madrileny: el canal digital i la revista impresa, 
tots dos sota el títol de La Graderia de l’Atlètic, desenvolupats 
per Grup Zeta. El canal dirigit als aficionats de l’Atlètic de Ma-
drid inicia el seu camí a través del web www.diariolagrada.com, 
en el qual es pot seguir tota la informació sobre el club. El canal 
té també presència a  Facebook i Twitter (@lagradaatletico).

Quant a la revista impresa La Graderia, als quioscos des de dissa-
bte passat, consta de 64 pàgines a color. El primer número publica 

entrevistes amb Enrique Cerezo, president del club, i amb Gabi, ca-
pità de l’equip, i inclou diversos reportatges. (de Marketing News)

El NYT llançarà a Espanya la seva 
revista d’estil amb Spainmedia

L’editorial de revistes Spainme-
dia serà l’encarregada d’editar a 
Espanya la revista del diari nord-
americà The New York Times, 
T. La primera edició arribarà a 
l’Estat espanyol el proper mes 
de març, i serà la manera que 
aquesta editorial espanyola celebri la seva primera dècada im-
primint revistes a Espanya. D’ella ja depenen Esquire o Forbes, 
entre d’altres. La revista T  serà de edició mensual, tot i que 
traurà al mercat 13 publicacions a l’any, i estarà dedicada a la 
informació cultural. Aquesta nova edició a Espanya se suma a 
tres més que ja es distribueixen pel món a la Xina, Japó i Qatar.

El director de Spain Media, Andrés Rodríguez, ha assegurat 
que l’edició d’aquesta nova capçalera “és la millor manera de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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celebrar el desè aniversari de Spain Media”. A més, s’ha mos-
trat entusiasmat amb el nou projecte i adverteix als lectors: “Hi 
trobaran continguts d’alta qualitat”. (de Prprensa)

El Periódico va guanyar 5,3 milions 
després de l’entrada dels Lara, 47,7% 
més
L’entrada de la família Lara, propietària del Grupo Planeta, en 
El Periódico de Catalunya ha millorat els números del rotatiu 
català, que va tancar l’exercici 2015 amb un benefici net de 5,3 
milions, un 47,7 per cent més que en el any anterior, segons 
reflecteixen els últims comptes de la societat a què ha tingut 
accés El Economista.

 

Tot i el resultat positiu de Zeta del passat exercici, la companyia 
va facturar 188.600.000 d’euros, un 4,46 per cent menys que 
el 2014. La xifra de vendes del grup encara queda molt lluny 
de la del 2007, quan Zeta va facturar fins 420.700.000 d’euros, 
232.100.000 més que en l’actualitat. El Periódico, però, destaca 
en els seus comptes que, “tot i la crisi econòmica”, la capçalera 
va facturar 28,6 milions d’euros en publicitat durant 2015, xifra 
que suposa un augment del 4,78 per cent respecte a 2014.

D’altra banda, la firma auditora del grup va donar per vàlids els 
comptes de la companyia encara que va ressenyar una salvetat 
en les mateixes. Segons l’auditor EY, les reserves consolidades 
del Grupo Zeta i els actius intangibles es trobes sobrevalorats en 
més de 14 milions d’euros a desembre de 2015. (d’El Economista)

L’editora de Público va guanyar 8.000 
euros l’any passat 

L’editora del diari digital Público, Display Connectors, va tenir 
en 2015 uns ingressos de 2,2 milions d’euros, és a dir, un 8% 
més que l’any anterior. Es tracta de la quantitat més alta assoli-
da des que va néixer la societat, en l’any 2012.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Gairebé la meitat de la facturació es va destinar l’any passat a 
sous, que van sumar un total d’1 milió d’euros, aproximadament 
50.000 euros més que el 2014. Públic va tancar l’any passat 
amb una plantilla de 32 empleats, un més que un any abans, 
segons els últims comptes dipositats al Registre Mercantil. Al fi-
nal, el resultat de l’exercici va ser de tot just 8.800 euros, el que 
representa una notable caiguda respecte a l’any anterior, quan 
el benefici va ser de 178.000 euros. (d’El Confidencial Digital)

20minutos i La Vanguardia premis al 
millor redisseny

L’edició impresa de 20minutos ha rebut la medalla d’or en la 
categoria de Millor Redisseny de Diari i Setmanari Nacional en 
els Premis ÑH16, uns guardons amb què la SND-E, el capítol 
per a Espanya i Portugal de la Society for News Design (socie-
tat per al Disseny de Notícies), reconeix als mitjans que acon-
segueixen “millorar la qualitat de la premsa i la comunicació a 
través de l’excel·lència en el periodisme visual”. Els premis, que 
enguany arriben a la setzena edició, s’han obert per primera 
vegada a diaris publicats en tots els països d’Iberoamèrica.

El jurat dels premis, integrat per professionals en actiu del dis-
seny periodístic, ha fet pública la decisió dels guardons dels 
que, en la mateixa categoria, la medalla de plata ha estat per 
al diari peruà El Comercio i la de bronze per a La Vanguar-
dia. 20minutos també ha estat seleccionat com a finalista en 
l’apartat de Diaris i setmanaris nacionals. (de Control Publici-
dad)
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Digital Media Latam 2016: “El format 
dels mitjans del futur serà 100% 
digital”
Per Pablo Gutiérrez / La Nación

El Digital  Media Latam 2016, l’esdeveniment de la indústria 
de mitjans i comunicació més gran de l’América Llatina, que 
va acabar dissabte passat a Buenos Aires, es va notar certa 
tranquil·litat per part dels grans líders de mitjans internacionals, 
en relació l’avanç de la tecnologia i el consum digital.

La cimera, organitzada per l’Associació Mundial de Periòdics 
i Editors de Diaris (WAN-IFRA, va mostrar  maduresa quant a 

l’anàlisi dels milions de dades que proveeixen els consumidors 
en llegir continguts en línia, les preferències d’ús de dispositius 
(més del 80% dels consumidors de mitjans utilitzen dispositius 
mòbils), i la forma en què cada mitjà va decidir avançar en el 
futur d’acord als seus objectius.

Tanmateix això, molts d’ells veuen el futur des de diferents 
punts de vista. Algunes de les paraules més escoltades durant 
els tres dies de l’esdeveniment van ser incertesa, commoció, 
frontissa, oportunitat, i fins a “terratrèmol”. Sense connotacions 
apocalíptiques, molts experts insisteixen que el context de 
“transició cap al digital” no és una cosa que passi d’un dia per 
l’altre, és més, estimen que va començar fa deu anys i potser 
no acabi per molts més.

En el que molts van coincidir és que la clau de l’èxit de la bona 
comunicació rau en oferir continguts de qualitat i dinàmics, a 
cada un dels consumidors, on estigui i en el moment que ho 
requereixi.

La visió del New York Times
Per Michael Golden, vicepresident de The New York Times, i 
orador de la tercera jornada, el futur dels mitjans serà 100% di-
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gital i el sistema de subscripció de pagament és la base del seu 
esquema econòmic futur, però el desafiament per aconseguir 
això és oferir cada vegada millors continguts, en temps real i 
adaptats a tot tipus de consumidor.

Luis Renato Olivalves, cap de Latam Media Partnerships de Fa-
cebook Brasil va parlar sobre la importància dels Instant Articles 
en l’esquema de continguts dels mitjans i va destacar que el po-
tencial d’aquesta eina arriba al seu punt màxim quan es treballa 
en coordinació mitjans-plataforma social. Olivalves explicà que 
el “90% del tràfic de Facebook ve dels mòbils”.

El Washington Post i l’aposta multiplataforma
A continuació, Ryan Kellet, director de Desenvolupament 
d’Audiència del Washington Post va parlar sobre l’ardu treball 
d’aconseguir explicar bones històries, cobrir les notícies de 
manera objectiva i adaptar-les a les preferències dels lectors. 
Entre altres coses va destacar que tot el seu equip està format 
per periodistes, ja que considera que el procés de generar au-
diències és similar al de produir històries.

Kellet també va explicar que en la seva àrea no hi ha dos dies 
iguals: “L’audiència canvia constantment, per interessos, ubica-

ció o discrepàncies temporals. És per això que cada bloc que 
puguin segmentar, té una data de venciment”.

Per finalitzar, va parlar de com ha canviat la forma de produir contin-
guts: “Abans un periodista portava una història i la produïa. Ara, les 
històries poden néixer en qualsevol plataforma de continguts del mitjà, 
snapchat, Instagram, Facebook, i anar a la redacció per produir-se”.

Juan Pablo Moreno Suárez, gerent d’Estratègia del diari El 
Tiempo, de Colòmbia, va presentar l’agressiva estratègia 
d’aquest mitjà llatinoamericà, per consolidar la seva audiència 
“coneixent cadascun dels seus moviments a través de l’anàlisi 
de dades: “Les dades són el combustible dels negocis de mi-
tjans. No s’haurien de prendre decisions sense data”.

Els vídeos de Vox i la persistència del paper
A prop del final, es va realitzar una xerrada informal amb Melis-
sa Bell i Trei Brundrett, publisher i director de Producte de Vox 
Media, Estats Units, un dels mitjans més innovadors en formats 
de continguts dels últims anys.

Melissa Bell va explicar que tot i haver nascut com un bloc tra-
dicional, la transició que van viure a partir de l’aparició de des-
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enes de plataformes socials, els va ajudar a alliberar centenars 
d’idees sobre com mostrar continguts de forma més interes-
sant, i notar que les produccions de més èxit no sempre estan 
relacionades amb l’entreteniment, sinó que de vegades la im-
portància rau en com s’expliquen de forma simple i dinàmica, 
els temes complexos: “Tenim vídeos amb 80.000.000 de visites 
i no són d’entreteniment, sinó explicacions del que és ISIS, o el 
sistema electoral nord-americà”.

Com a cas curiós, Trei Brundrett va esmentar el del seu fill, qui li 
va explicar que durant dos dies seguits els seus professors van 
utilitzar un vídeo de Vox per explicar els temes d’una classe.

El tancament de les presentacions va quedar en mans de Luis 
Alberto Ferré Rangel, director general del Grup Ferré-Rangel 
de Puerto Rico (diaris El Nuevo Día i Primera Hora), que va 
parlar sobre el camí cap a la transformació digital dels seus 
mitjans, els més llegits de Puerto Rico.

Luis Alberto Ferré Rangel, segona generació familiar al cap-
davant del multimitjà, va detallar el procés de canvi de treball 
que van realitzar en els seus mitjans per dinamitzar els contin-
guts digitals, però, potser fins i tot amb un aire romàntic, va ser 

l’únic dissertant que està convençut que el paper té una llarga 
vida per davant: “el paper existirà sempre. Som éssers físics. 
Necessitem sentir, tocar, olorar. El paper no canviarà. la seva 
transició amb el digital enriquirà els dos models”.

Les 12 conclusions més destacades del Digital Media Latam
 

La innovació i els canvis en el periodisme digital han estat els 
eixos pels quals han decidit transitar els referents de mitjans 
que van dissertar a l’Auditori de Buenos Aires. Infobae va rea-
litzar una selecció entre les frases i els pensaments més impor-
tants de la quarta edició del congrés de mitjans Digital Media 
LATAM 2016 on les xerrades, els debats i les exposicions de 
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gran qualitat que van brindar els referents dels mitjans nacio-
nals i internacionals, van permetre conèixer a fons els “dies di-
gitals” que s’acosten. Són 12, a manera de conclusió:

- “Necessitem desenvolupar les nostres pròpies mètriques amb 
dades que són rellevants i que no són donades per les platafor-
mes”, Ryan Kellett , director de Desenvolupament d’Audiència 
a The Washington Post, Estats Units.

- “El contingut és el rei; ho venim escoltant en conferències. Sí, 
és cert. Però la forma és la reina, que és tan important com el 
rei. El punt que diferencia Infobae d’un diari és que no tenim 
lectors; tenim espectadors que llegeixen”, Daniel Hadad, funda-
dor i president de Infobae.

- “L’algoritme de Facebook és impossible de replicar. L’audiència 
que ve de la xarxa social és permeable a les emocions”, John 
Saroff, CEO de Chartbeat.

- “El primer fil conductor de la nostra estratègia és l’engagement: 
la interacció i el compromís”, Michael Golden , vicepresident de 
The New York Times als Estats Units.

- “És possible no estar en les xarxes socials. Però els que no 
estan mostren indicis de no haver-se adaptat a l’època”, Julián 
Gallo, director de contingut i estratègia en Xarxes Socials de la 
Presidència de La Nación de Buenos Aires.

- “El nostre objectiu no és només informar bé sinó reduir la im-
punitat intel·lectual i augmentar el cost de la mentida”, Laura 
Zommer, directora executiva i periodística de Chequeado.com

- “En els propers quatre anys esperem 100 milions de nous 
usuaris de telèfons mòbils a Amèrica Llatina”, Berthier Ribeiro-
Net, director del Centre d’Enginyeria d’Amèrica Llatina de Goo-
gle al Brasil.

- “Hi ha una combinació virtuosa entre qualitat periodística i tec-
nologia amb el seu impacte en les pautes culturals”, Guillermo 
Rivaben, CEO de La Nación.

- “Facebook Live és un format amb gran èxit per obrir portes a 
la creativitat. És un estudi de televisió sense cost”, Luis Rena-
to Olivalves, cap de LATAM Media Partnerships de Facebook 
Brasil.
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- “La portada és la peça més valuosa que té un diari. La home 
digital és la peça periodística més vista”, Héctor Aranda, CEO 
de Clarin AGEA.

- “Els formats no són salvadors, sinó saber què volen les no-
ves generacions de consumidors. Els mitjans ja no controlen 
el monopoli de l’atenció”, Eduardo Salles, cofundador i director 
de Pictoline.

- “No és important que es tuitegi 60 vegades al dia sinó que es 
faci en el temps just i cap a l’audiència adequada”, Mike Wilson 
, director de The Dallas Morning News.

Els majors de 45 anys lideren el 
creixement del consum de vídeo des 
de dispositius mòbils
En els últims 20 anys la proporció d’usuaris d’Internet des de 
PC fora dels Estats Units ha augmentat d’un 34% a un 89%, 
amb Europa, Orient Mitjà i Àfrica representant un terç del total, 
d’acord amb dades de l’informe Futur Digital Global 2016. El 
creixement dels dispositius mòbils ha creat una nova “hora digi-

tal”, afectant a la forma en què els usuaris consumeixen vídeos 
i gaudeixen d’aquest tipus de contingut en múltiples dispositius 
al llarg del dia. Espanya no és una excepció. 

Segons l’informe, aquests són els punts clau: a) PC segueix 
sent una plataforma de creixement per al vídeo a Espanya amb 
una mitjana de 183 vídeos vistos per visitant durant el mes. b) 
El 37,3% dels usuaris mòbils d’Espanya va consumir vídeos al 
seu dispositiu mòbil a mínim un cop al mes durant juny de 2016, 
amb un increment del 5% comparat amb juny de 2015. c) Les 
persones d’entre 18 i 24 anys d’edat són les més propenses a 
veure vídeos al mòbil almenys un cop per setmana (el 19% de 
l’audiència d’aquest segment consumeix vídeo en el seu mòbil 
a mínim un cop per setmana); no obstant això, el consum de 
vídeo al mòbil està creixent 34 punts més ràpid per a les perso-
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nes majors de 45 anys que per a la generació més jove, i d) 1 
de cada 5 usuaris de vídeo mòbil a Espanya comparteix fotos o 
vídeos a través de les xarxes socials gairebé tots els dies. (de 
Comscore)

El Mundo es posa al capdavant 
deixant El País en segon lloc

Pel que fa a Internet, El Mundo és ara el mitjà líder a Espanya. 
I ho és perque ha superat a El País en usuaris únics, segons 
les últimes dades de comScore. Així, amb 14.444.000 usuaris 
únics, El Mundo és el diari més llegit a Internet, superant els 
14.365.000 d’El País. Els segueixen La Vanguardia, ABC i El 
Confidencial per completar el Top 5.
  
Cal destacar la posició d’El Espanyol en el rànquing de com-
Score. El diari de Pedro J. Ramírez consolida la setena posició, 
per sobre de Ok Diario, sent així el segon mitjà nadiu digital a 
Espanya, per darrere únicament de El Confidencial. Completa 
el pòdium La Vanguardia, en registrar exactament els mateixos 
usuaris a l’octubre que al setembre: 11,1 milions; estabilitat que 
li val per seguir superant a ABC en el seu duel particular de 

tots els mesos, el digital de Vocento va aconseguir  sumar més 
de 200.000 usuaris únics, però no li va valer per avançar a la 
publicació de Godó, en quedar-se a una distància de només 
40.000 visitants .

També hi ha estabilitat en les següents dues places -quarta i 
cinquena-, ocupades per El Confidencial i 20 Minutos un mes 
més. En el cas del diari del grup Heraldo, es va anotar la se-
gona pujada més forta del top ten, al guanyar més de 775.000 
usuaris únics només a l’octubre. (d’AEC)

La CEOE editarà un diari digital

La Confederació Espan-
yola d’Organitzacions 
Empresarials (CEOE) 
llançarà el seu propi diari 
digital: elempresario.com. 
Per al seu llançament, la 
patronal ha fitxat el pe-

riodista d’Expansión Calixto Rivero, que treballava a la secció 
Economia i Política del diari d’Unidad Editorial. Aquesta publi-
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cació a Internet estarà dirigida a un públic de perfil empresarial 
i també als associats de la patronal.

L’enfocament del projecte inclou informar de l’actualitat econò-
mica, de qüestions d’interès per als propietaris d’una empresa 
o per als que vulguin llançar-se a emprendre, i també cobrirà 
les activitats de la CEOE. Al capdavant de la capçalera es tro-
barà Javier García de la Vega, actual dircom de la patronal, qui 
coordinarà l’equip del gabinet de comunicació en aquest nou 
projecte. Calixto Rivero exercirà el càrrec de redactor en cap. 
També s’ha incorporat a un ajudant de redacció.

El nom elegit per aquest diari digital de la patronal és  Elem-
presario.com, que ja va ser una revista editada en paper. Ara 
s’ha adaptat el nom per a aquest nou format “més actualitzat”, 
explica les fonts consultades. (d’El Confidencial Digital)
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Creixen la inversió publicitària, l’ús de 
mòbils, la venda en línia i beneficis de 
xarxes socials
Per Programa Publicidad i AEC

Es tracta de l’informe “Actualidad noviembre 2016” en el qual 
s’analitzen, a mitjans de cada mes, les principals novetats dels 
darrers 30 dies en els mitjans, la publicitat i el món digital. En 
els últims dies s’han publicat diferents estudis i dades dels tres 
primers trimestres de l’any. D’una banda, segons les estima-
cions d’inversió d’Infoadex, la inversió publicitària segueix re-
cuperant-se. Tot i la incertesa política, el mercat publicitari va 
créixer un 3.8%. Digital torna a ser el mitjà que més puja, seguit 
de la TV.

Segons aquestes dades, els dos grans grups audiovisuals del 
país, Mediaset i Atresmedia, ja sumen el 86,4% de la quota 
d’inversió en publicitat. Els anunciants van invertir entre gener i 
setembre un total de 1.515 milions d’euros a TV (un 6,4% més 
que el 2015). Mediaset i Atresmedia van rebre 1.386 milions i 
la resta de canals es van repartir els 206 milions restants. Me-
diaset va facturar, segons les estimacions d’Infoadex, 663 mi-
lions i Atresmedia 645. Els dos grups, han augmentat els seus 
ingressos publicitaris al voltant del 7% respecte als nou primers 
mesos de 2015. Els ingressos de les cadenes autonòmiques 
van caure un 4,9% i els canals de pagament dels augmentar 
un 7,3%.

D’altra banda, segons el VIII Estudi Anual de Mobile Marketing 
realitzat per IAB, el 40% dels internautes declara haver fet algu-
na compra en línia. Nou de cada deu usuaris utilitza el mòbil en 
el procés de compra, principalment per buscar informació del 
producte (82%), recerques i comparatives de preus (79%) i per 
veure opinions de tercers (72%).

Al fil de la gran importància del mòbil a la vida dels consumidors 
espanyols, segons les dades de Kantar World Panel, Espanya 
ocupa ja la primera posició mundial en penetració de smartpho-
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nes. El 92% dels espanyols té almenys un, un 4% més que l’any 
passat. No obstant això, en el que portem d’any s’ha produït un 
descens del 10% en la compra de telèfons intel·ligents. Aques-
tes xifres demostren l’auge dels telèfons “recondicionats”, mò-
bils de segona mà revisats o reparats, les vendes han crescut 
un 25% en els últims anys i durant aquest 2016 s’espera que els 
espanyols reutilitzin uns dos milions.

Facebook ha tornat a sorprendre amb els seus resultats del ter-
cer trimestre, amb un increment del 179% del seu benefici net. 
La companyia segueix augmentant el nombre d’usuaris i a més 
els que es connecten ho fan més sovint (el nombre d’usuaris 
que fan servir la xarxa diàriament creix un 17%) i inverteixen 
més temps. A més, per primera vegada des del seu llançament 
al febrer de 2004, supera els 1.000 milions d’usuaris mòbils al 
dia. 

Els bons resultats de Facebook, contrasten amb els de Twitter 
que ha declarat pèrdues de 290 milions d’euros en els tres pri-
mers trimestres de l’any. Mentre els rumors d’una possible ven-
da es disparen, la plataforma social ha decidit tancar l’aplicació 
de vídeos Vaig venir i ha anunciat la seva intenció d’acomiadar 
al 9% de la plantilla.

Per la seva banda, Instagram ha anunciat que permetrà en 
mode de proves que empreses i marques puguin vendre els 
seus productes en aquesta aplicació. Aquesta nova funcionali-
tat estarà en principi disponible només per a un grup seleccio-
nat d’usuaris d’Estats Units i per a un grup de només 20 em-
preses. Durant aquesta primera fase pilot, Instagram recopilarà 
informació per planificar els propers moviments, amb la clara 
intenció d’ampliar a futur les opcions de compradors i venedors.

Espanya representa el 4% de la inversió publicitària digital 
d’Europa
Cal dir també que la IAB ha publicat les dades del seu infor-
me Europe Adex Benchmark sobre els ingressos de publicitat 
en mitjans digitals a Europa realitzada durant els sis primers 
mesos de 2016. Segons l’esmentat estudi, la inversió publici-
tària en l’entorn digital va arribar a Europa els 18.600 milions 
d’euros fins el juny. A més de marcar una nova cota màxima, 
aquesta xifra de negoci representa un creixement del 13,4% 
respecte al mateix període de 2015, quan es va arribar als 
16.400 milions d’euros.

La xifra d’inversió posa de manifest la gran diferència que en-
cara existeix respecte als Estats Units. En aquest país, la des-
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pesa publicitària a Internet va ser de 32.700 milions de dòlars 
(+19%), és a dir, el doble que a Europa. Si la comparació és fa 
amb les dades d’Espanya, llavors la desproporció en molt més 
gran. I és que l’Estat espanyol va tenir una inversió de 754 mi-
lions d’euros, és a dir, el 4% de la despesa total europeu.

La Generalitat Valenciana i Autocontrol 
signen un conveni en matèria de 
control de l’activitat publicitària
El secretari autonòmic de Comunicació de Presidència de la 
Generalitat valenciana, José Maria Vidal, ha signat un conveni 
amb la Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Co-
mercial en matèria de control de l’activitat publicitària. Aquest 
conveni té per objecte establir un marc de cooperació mútua 
que contribueixi a un millor desenvolupament de l’activitat pu-
blicitària per a la qual és competent, a efectes de control, la 
Secretaria Autonòmica de Comunicació” .

La Generalitat considera necessari assegurar els mecanismes 
de protecció dels consumidors en matèria publicitària i de co-

municació comercial, de manera que es garanteixi el compli-
ment de l’Estatut dels Consumidors i Usuaris del País Valencià.

En aquest sentit, el secretari autonòmic de Comunicació con-
sidera que l’autoregulació publicitària “és una important via per 
dur a terme un control de la publicitat” i, per aquest motiu, la 
Generalitat donarà suport aquest sistema d’autoregulació de la 
publicitat televisiva sense que això suposi perjudici o menysca-
bament de les seves competències, en particular, d’inspecció, 
control i sanció sobre els serveis de comunicació audiovisual. 
(de La Publicidad)

Nielsen mostra amb encefalogrames 
com un producte comunicat amb 
neuromàrqueting ven un 23% més

David Hill, Nielsen Neuro 
Lead, Europe de Nielsen 
va mostrar a Madrid com 
amb el neuromarketing és 
possible analitzar la re-
acció emocional del con-
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sumidor enfront dels productes i comunicació de les marques. 
Com analitzar la reacció emocional del consumidor enfront dels 
productes i comunicació de les marques. Aquestes tècniques 
permeten increments de vendes i s’aplica des de a un anunci 
a un producte, passant per l’envàs. El neuromarketing analitza 
l’atenció que es presta a l’estímul, l’esforç per memoritzar-lo i 
si toca “la fibra sensible”. Tot això a través d’un casc amb múl-
tiples sensors que recull dades de fins a 2.000 impulsos cere-
brals per segon.

Un dels grans reptes de les marques és comprendre un con-
sumidor que no sempre diu el que pensa, ni fa el que diu i li 
costa articular en paraules el que sent. I a més aquest consu-
midor està sumit en l’anomenada era de la distracció, rebent 
constantment informació des de diferents dispositius. D’aquí 
la importància d’analitzar les emocions dels consumidors amb 
vista a saber com captar la seva atenció, i aquí hi entra la neu-
rociència. I és que un producte ben comunicat que toca la fibra 
sensible del consumidor pot vendre fins a un 23% més que un 
de convencional que no arriba a emocionar, segons Nielsen.

Aquest mètode que recull el sentir del consumidor es combina 
amb tècniques més convencionals, com el tradicional qüestio-

nari que recull tot el que aquest diu. Aquesta suma de ment i 
veu, de sentir i dir permet saber què va a fer, que és precisa-
ment el que li interessa saber als comunicadors i publicistes. 
Una marca que aconsegueix involucrar emocionalment al con-
sumidor, té més probabilitat de ser codificada en la memòria a 
llarg termini. 

Gràcies als algoritmes creats amb tècniques neurològiques, 
aquestes dues variables que són clau, ara poden ser mesures 
objectivament. Per a això, Nielsen Neuro utilitza la combina-
ció de tècniques de Electroencefalografia i Eye-tracking amb 
l’objectiu de capturar la resposta que els consumidors mostren 
davant diferents activitats de màrqueting. (de My News Desk)

MYTARG3R, el suport publicitari que 
carrega mòbils

Avui, divendres, 25 de novembre, coincidint amb el Black Friday, 
arriba al mercat MYTARG3R, el primer carregador amb suport 
publicitari desenvolupat per l’agència 3AWW. Amb MYTARG3R 
els usuaris podran carregar el seu telèfon intel·ligent en nom-
brosos establiments de restauració sense necessitat de portar 
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un carregador a sobre, de manera fàcil i en la seva pròpia taula 
del restaurant. A més, protegeix el mòbil de caigudes, líquids o 
vessaments i permet obtenir serveis addicionals, accedir a con-
cursos i promocions. Tot això mentre el client és impactat per la 
creativitat de les marques.

El suport també està dotat en una app que permet gaudir de la 
realitat augmentada, en interactuar directament amb la marca 
anunciant gràcies al codi implementat en la pròpia imatge. Es-
canejant aquesta imatge s’accedeix a creativitats com vídeo, 
2D, 3D, botons interactius, etc. contribuint, d’aquesta manera, a 
augmentar l’engagement entre el consumidor i la marca. L’eina 
també està dissenyada per a l’enviament de promocions per 
geolocalització. 

El suport també es vendrà al consumidor final com una alter-
nativa diferent i personalitzable per a la recàrrega del mòbil. 
(d’Ipmark)

Movistar mostra la seva nova identitat 
de marca i digital 

Arrenca aquesta setmana a Espanya. La campanya institucio-
nal “Galàxia”, llançada fa dues setmanes, Telefónica ha triat la 
tradicional campanya publicitària de Nadal per posar de llarg la 
nova identitat de marca de Movistar, una “M” més senzilla, pen-
sada per simbolitzar els nous reptes de negoci i posicionament 
de la companyia. Movistar viu una evolució cap al digital per 
esdevenir una marca icònica. 

Aquesta nova identitat de marca continua l’estratègia comença-
da fa un any, amb la presentació del nou pla de companyia, 
“Tria Tot”. Després, la campanya “Galàxia” ha estat el vehicle 
per mostrar a tots els públics de Telefónica aquesta única visió 
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de companyia: clients, institucions, mitjans de comunicació i els 
propis empleats del Grup arreu del món. La nova campanya, 
que continua la línia oberta amb “Galàxia”, emocional i dinàmi-
ca, comença aquesta setmana a Espanya. (de Control)

Shackleton presenta a Les Despeses 
en l’última campanya per NCG Banco

L’agència creativa Shackleton ha ideat “Les Despeses”, una 
campanya per donar a conèixer APPlázame, el nou servei de 
NCG Banco que permetrà als seus clients triar com i quan ajor-
nar cadascuna de les compres que faci amb la targeta de crèdit, 
des el mòbil. Així, la campanya retrata totes les despeses quo-
tidians a través de “Les Despeses”, quatre “molestos personat-
ges” anomenats Big, Boomerang, Bribón i Surprise, que aparei-
xen irremeiablement quan menys ho desitgem o esperem. 

La campanya està composta per accions de gran format en ex-
terior (OOH), premsa, PLV, campanya en xarxes socials i dis-
play, així com en www.quehacenlosgastos.com, on, a més de 
conèixer tots els beneficis de APPlázame, els usuaris podran 
interactuar amb cada un dels personatges. (de La Publicidad)
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Omnicom Espanya no es fia de 
les xifres publicades d’inversió en 
publicitat
Per Dircomfidencial
 

 
Omnicom Espanya no es fia de les xifres que surten publicades 
cada any en matèria de inversió publicitària. Així ho expressa 
la companyia en el seu informe de gestió, que s’adjunta en els 
comptes consolidats corresponents al 2015 dipositades en el 
Registre Mercantil.

En concret, el holding empresarial publicitari d’origen nord-ame-
ricà sosté en el document que les eines emprades en els estudis 
de mercat “segueixen sense tenir la credibilitat necessària”.

Argumenta aquesta afirmació en el fet que “no tots els grups 
publicitaris han presentat les seves dades” i en què els estudis 
“no tenen informe d’auditoria que certifiqui les xifres de negoci 
declarades”.

En conseqüència, Omnicom rebutja en el seu informe de gestió 
“comentar ni avaluar els creixements de la inversió en mitjans 
publicitaris, ni fer comparacions del nostre comportament res-
pecte a la competència”, al “no disposar d’informació fidedigna 
sobre aquest exercici i els precedents”. Omnicom ve repetint 
aquest text de forma calcada en els seus informes de gestió 
dels últims anys. 

Aquesta declaració la fa immediatament després de recollir les 
dades corresponents a 2015 de l’estudi de la inversió publici-
tària a Espanya, que elabora Infoadex cada any amb les seves 
eines. Segons aquest informe, la inversió real estimada que va 
registrar el mercat de la publicitat convencional l’any passat es 
va situar en un volum de 5.016,7 milions d’euros, el que repre-
senta un creixement del 7,5%  respecte a l’any anterior.

Malgrat que Omnicom es nega a comparar el seu negoci amb 
el del mercat publicitari recollit per Infoadex, la veritat és que 
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aquest grup empresarial no surt ben parat en aquest anàlisi. I 
és que els comptes consolidats de la companyia, que aglutinen 
els resultats de PHD i d’OMD, indiquen un creixement en el 
2015 del 3,1% en la xifra de negocis, en quedar-se als 342 mi-
lions d’euros, menys de la meitat, per tant, que el mercat.

Aquest lleuger augment s’ha produït malgrat que PHD va dis-
parar la seva xifra de negocis un 83%, fins a arribar als 22 mi-
lions d’euros. Per contra, i aquí rau l’explicació del menor crei-
xement, OMD va gestionar un volum d’inversió de 305 milions 
d’euros, és a dir, un 0,3% menys.

Certificats de qualitat
Sigui com sigui, Infoadex és l’empresa referent en el control de 
l’activitat publicitària a Espanya. Va néixer el 1994 fruit de la 
fusió de Duplo (propietat de Triplo), actual accionista del 60% 
d’InfoAdex), amb el seu llavors competidor Repress, empresa 
d’AC Nielsen. El 40% restant de les accions de la companyia 
estan en mans de Kantar Media.

Infoadex compta amb certificats de qualitat, tant externs com 
interns,  per a realitzar l’informe d’inversió publicitària. En con-
cret, la firma compta amb el segell de  Aenor i de IQNET .

Així mateix, les xifres s’ajusten a real no només per les novado-
res eines de mesurament sinó que gràcies també a la declara-
ció dels mitjans i suports, de més de 400 anunciants i del mer-
cat en general a través de les principals associacions del sector 
que conformen el Comitè Tècnic de l’Estudi, segons expliquen 
fonts oficials d’Infoadex a Dircomfidencial. També s’apliquen 
una altra sèrie de criteris consensuats amb el mercat per ajus-
tar a real la inversió.

A més d’aquest estudi, Infoadex també realitza, entre altres, un 
informe d’Agència de Mitjans i Agències de Publicitat. Per a la 
seva realització, cada agència declara els comptes que gestio-
na i en quins mitjans i/o període. Amb això, Infoadex assigna a 
cadascun d’aquests comptes la inversió que està carregada a 
la base de dades i que prové de l’Estudi InfoAdex de la Inversió 
Publicitària a Espanya. Per tant, s’inclouen exclusivament les 
dades d’inversió publicitària en mitjans convencionals espan-
yols i coberts pel control de InfoAdex.
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Facebook vol mostrar com de prop 
tenim xarxes WiFi públiques i gratuïtes

Facebook ha començat a provar una nova eina que ens indi-
carà la proximitat als establiments que ofereixen Wi-Fi pública 
i gratuïta al nostre voltant. La nova funció ha estat llançada no-
més per a un nombre determinat d’usuaris en països concrets. 

Portaveus de la xarxa social han declarat en diversos mi-
tjans que llançaran aquesta nova funcionalitat amb la intenció 
d’ajudar a les persones a mantenir-se connectades amb els 
amics i les experiències que els interessen. 

Aquesta opció sembla que 
serà exclusiva per a l’aplicació 
mòbil de Facebook, i es podrà 
habilitar al menú d’opcions 
amb una nova opció anome-
nada “Enable Find Wi-Fi”. A 

l’activar-la es veurà en un mapa uns punts que indicaran les 
zones amb WiFi gratis, i també tindrem uns indicadors que ens 
mostren quins llocs són i quant hi trigaríem a arribar.

Ara bé, quan s’habiliti aquesta funció es permetrà a Facebook 
crear un historial de les localitzacions precises rebudes a tra-
vés del teu dispositiu. D’aquesta manera, la xarxa social podrà 
saber millor per quines zones ens movem i quins locals ens 
interessen més. (de The Next Web)

PhotoScan, l’app per recuperar les 
fotos dels avis

El periodista Quico Domin-
go explica a Via Empresa 
de la proposta de Google 
per emmagatzemar imatges 
al núvol, anomenada Goo-
gle Photos. El seu princi-
pal avantatge és que si les 
imatges tenen 16 megapíxels com a màxim, la capacitat és 
il·limitada. Doncs bé, amb l’objectiu d’atraure nous usuaris a 
la plataforma, la companyia de Mountain View acaba de pre-
sentar PhotoScan, una app gratuïta per iOS i Android capaç 
d’escanejar fotografies antigues en alta resolució. Per aconse-
guir-ho, fa servir una interfície realment simple a partir de la 
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qual ens demana que fem una foto de la imatge i, posterior-
ment, apuntem la càmera cap a quatre punts de la fotografia.

Un cop fet, el servei la processa, retalla, ajusta el color i, amb 
un sol toc, ens permet desar-la a Google Photos. Tant hi fa si 
la fotografia està enganxada en un àlbum, penjada a la paret o 
dins d’un marc, Google Photoscan la reconeixerà, escanejarà i 
millorarà automàticament. De fet, coincidint amb el llançament 
d’aquesta nova app, Google ha anunciat la renovació del seu 
servei de l’app –i el servei– Photos, afegint una nova funciona-
litat de millora automàtica a les imatges i un set de nous filtres 
anomenats “looks”, que ajusten la imatge en funció del seu con-
tingut. Així doncs, un retrat i una fotografia de paisatge obtin-
dran tractaments diferents. (de Via Empresa)

Wheris o com fer parlar el paper
Wheris ha fet un pas endavant en la integració de les persones 
amb Discapacitat Visual, fent accessible una cosa tan quotidià 
però fonamental com la comunicació impresa. Al món hi ha més 
de 285 milions de persones amb Discapacitat Visual, de les 
quals 49 milions són cegues. El creixement econòmic i, com 
a conseqüència, el major envelliment de la població, així com 

l’augment de malalties associades a l’edat i el desenvolupa-
ment de la Diabetis, provocarà un augment d’aquestes xifres.

Wheris ha patentat un sistema que implementa a les imatges im-
preses un enllaç invisible a l’ull humà però perceptible a les càme-
res de smartphones i tauletes (iPhone i Android) i que, mitjançant 
una aplicació dissenyada a aquest efecte, permet accedir a con-
tinguts web i multimèdia on line. En no utilitzar codis ni etiquetes 
el disseny de la publicació roman intacte per tant no interfereix en 
el procés creatiu. D’aquesta manera, els usuaris amb discapacitat 
visual poden veure facilitat el seu accés a la informació, alhora que 
també és una oportunitat per completar l’experiència impresa. Més 
informació CLICANT AQUÍ (d’ Iosicons)

Instagram ja deixa afegir links i 
usuaris en les teves publicacions

Les històries de Instagram, 
funció que clona el que ofe-
reix snapchat, estan tenint 
molt èxit, ja que dóna molta 
visibilitat al contingut generat 
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pels seus usuaris. Ara Instagram vol aportar un valor afegit i 
molt necessitat, que podem afegir a les històries creades des 
del mòbil.

Enllaços: en publicar un post, ja sigui amb vídeos o fotos, po-
dem posar un text amb un enllaç, de manera que quan l’usuari 
ho vegi, i premi en ell, podrà anar directament a la URL. Insta-
gram estava deixant a molts blocs sense trànsit i aquesta és 
una manera d’ajudar-los a portar trànsit com passa a la resta 
de les xarxes socials. 

Usuaris: de la mateixa manera que posem textos sobre de les 
nostres històries, i enllaços, ara podrem posar també noms 
d’usuari, cosa que serà tan senzill com començar amb la “@”; 
exemple: @strategiaonline per indicar a l’usuari desitjat. Serà 
possible esmentar fins a 10 usuaris en una sola història com 
passa també a Twitter.

Boomerang: no només serà possible posar fotos i vídeos, tam-
bé podem fer servir la app Boomerang, també de Facebook, per 
incloure contingut més atractiu. (de wwwhatsnew)
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La relació amb els mitjans, prioritat 
dels directors de comunicació
Per Luis Miguel Díaz-Meco / Imdiaz

I si hi ha una disciplina sacsejada per la novetat, per l’entorn 
líquid en què vivim, aquesta és la comunicació. Per això lle-
gia entre sorprès i escandalitzat algunes de les conclusions de 
l’estudi The rising CCO VI. Chief communications officers: rols 
& perspectives.

No deixa de ser una enquesta a 153 professionals de tot el món, 
però la rellevància dels seus llocs i de les empreses en què treba-
llen, la seva presència internacional... poden oferir interessants 
pistes de cap a on es mou la comunicació institucional.

I hi ha moviment; però poc. Molt menys del que requereixen 
els nous temps i del qual demanen els públics interns i externs 
d’empreses i organitzacions. De fet, el 97% dels professionals 
té com a màxima prioritat la relació amb els mitjans de comuni-
cació. Encara?

I no parlem dels públics (clients, empleats...) que ja poden con-
siderar-se com mitjans de comunicació individuals. Parlem dels 
mitjans de comunicació tradicionals, aquests amb un pes en la 
conversa global dels assumptes públics i econòmics cada dia 
és menys rellevant.

En el text també trobem una referència a les feines en què pensen 
concentrar-se més en els pròxims mesos.  I al costat d’algunes 
respostes previsibles (comunicació digital o gestió de la reputa-
ció), apareix la comunicació interna (en realitat l’employee advo-
cacy/engagement, que sona molt millor. Mai és tard si la dita és 
bona, però considerar la comunicació interna com una tendència 
de futur no diu molt a favor de la tasca que els responsables de 
comunicació han vingut desenvolupant, durant el passat.

Un altre article que llegia recentment sobre l’adaptació a la co-
municació digital de les grans empreses a Espanya  llança tam-
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bé algunes ombres. Si bé les grans empreses espanyoles de 
l’Ibex 35 han apostat per la millora de la tecnologia en la seva 
aproximació als públics, tant mitjans com a usuaris i clients, no 
s’observa un avanç paral·lel ni en els discursos que traslladen 
ni en el tipus de converses que mantenen.

Vaja, que encara seguim pensant que el canvi és eminentment 
tecnològic i que podem adaptar-nos sense variar mentalitats i 
actituds. En definitiva, que seguim sense entendre on som i cap 
a on anem; que ens adaptem, però poc.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden descarregar-se i llegir 
l’estudi The rising CCO VI, només cal CLICAR AQUÍ  

Les dades públiques com a eina de 
periodisme centraran la pròxima 
Jornada GO!
El MuVIM acull el proper dimarts, 29 de novembre, la Jornada 
GO! “Transparència i periodisme de dades”, una nova acció for-
mativa organitzada per la Delegació de Transparència i Govern 
Obert de la Generalitat valenciana, que comptarà amb les in-

tervencions de catedràtics en Dret Constitucional i Periodisme, 
experts en la matèria i periodistes valencians. L’acció formativa 
serà una oportunitat per debatre des de la pràctica quotidiana 
sobre el paper de la transparència com a motor per a la forma-
ció d’una opinió pública lliure. 

La jornada aprofundirà en l’ús de les dades públiques com a 
eina periodística a través de les ponències de la periodista de 
La Sexta Verónica Ramírez, qui va treballar en la investigació 
dels papers de Panamà, i de Javier Pérez i Fernando Blat, res-
ponsables de Tipi Ciudadano i Populate Tools, respectivament.

Aquesta iniciativa, organitzada pel Servei de Transparència a 
través del Programa de Formació Local de la Diputació de Va-
lència, està dirigida no només a empleats i càrrecs electes de 
l’administració local que despleguen la seva activitat en Trans-
parència i Govern Obert, sinó també a investigadors i estudiants 
universitaris, periodistes, sector infomediari i, en general, a la 
ciutadania interessada en matèria de periodisme i transparèn-
cia. (de Valencia Extra)
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Neix la Guia sobre Periodisme 
Ambiental a la Mediterrània

Amb la finalitat d’ajudar els periodistes a comprendre la comple-
xitat ambiental de la conca mediterrània s’ha elaborat l’ebook 
“Informació ambiental a la Mediterrània. Guia per a periodistes 
sobre qüestions i institucions rellevants”, un esforç de UICN-
Med i l’Agència EFE. La guia vol ser eminentment pràctica i 
pretén impulsar el periodisme ambiental.

Redactada i coordinada per Lourdes Lázaro i Catalina Arévalo, 
el llibre compta amb la col·laboració d’una quinzena d’autors 
d’altres tants països i sotmesa a revisió per experts ambientals 
i del món periodístic com Andrés Alcántara, Joan Maria Calvo, 

Ignacio Fernández Bayo, Alain Jeudy , Arturo Larena, Sonsoles 
San Román i Carla Danelutti. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC 
la poden descarregar gratuïtament CLICANT AQUÍ  

Javier Moll, nou president d’AEDE, la 
patronal de la premsa escrita
 

Els principals editors 
de la premsa espan-
yola proposaran en les 
pròximes dates a Javier 
Moll com a nou presi-
dent de la seva patro-
nal, AEDE. El propietari 
de la barcelonina Edito-

rial Prensa Ibérica (EPI), molt poc donat a aparèixer en públic, 
assumirà la tasca de defensar els interessos d’un sector que 
actualment s’obstina a compensar les quantioses pèrdues que 
li genera el paper amb els ingressos dels seus negocis digitals. 
Excepte sorpresa d’última hora, Moll substituirà en el càrrec el 
proper desembre a José Luis Sainz, mà dreta de Juan Luis Ce-
brián a Prisa i abanderat d’aquesta associació des de 2014.
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Fonts coneixedores de la junta directiva de AEDE han explicat 
a Vozpópuli que Moll ocuparà aquest lloc rotatori -que “ja ha 
acceptat”- durant els propers dos anys, en els quals haurà de 
coordinar una associació en la qual resulta molt complex arribar 
a consensos que satisfacin totes les parts, ateses les diferèn-
cies que hi ha entre els seus socis. 

Javier Moll posseeix una de les companyies amb més múscul 
dins el sector de la premsa regional, en disposar d’una vintena 
de capçaleres, entre les que es troben Diari de Girona, Regió 7, 
Diario de Mallorca, Faro de Vigo, La Nueva España, La Provin-
cia-Diario de Las Palmas, Levante EMV o Diario Información. 
Premsa Ibèrica és un grup molt sanejat; entre d’altres actius 
posseeix immobles i instal·lacions valorats en 270 milions i atre-
sora una liquiditat de més de 100 milions. Els recursos propis 
pugen a la respectable quantitat de 406 milions. El grup pertany 
del tot a Francisco Javier Moll de Miguel i la seva esposa María 
Aranzazu Sarasola Ormazábal. El seu fill, Javier, futur president 
d’AEDE, exerceix de conseller delegat des de fa un any.

L’empresari es posarà al capdavant d’una patronal que en el curt 
termini preveu aprovar el nou Conveni de Premsa Diària, un do-
cument important per als mitjans de petita dimensió i per a una 

bona part dels diaris digitals nadius. També sobre la seva taula 
es trobarà problemes que preocupen als empresaris del sector 
des de l’inici de la crisi de la premsa, com el de la gradual des-
aparició dels punts de venda o el del cobrament dels drets de 
propietat intel·lectual a Internet. (de Vozpópuli i Crónica Global)

La normativa digital i les seves 
possibilitats i impacte per a 
l’economia digital, a debat al Congrés 
IAB Spain

La innovació suposa qualsevol novetat que canvia la societat 
que l’adopta, i és essencial per al seu desenvolupament. Per-
què aquesta pugui dur-se a terme, cal entendre què està pas-
sant al nostre voltant des de tots els angles: regulatori, social, 
empresarial i polític. Amb aquest objectiu es farà el Congrés de 
Regulació Publicitària Digital que organitza IAB Spain, el 30 de 
novembre, a l’Ateneu de Madrid. El Congrés servirà de fòrum 
per plantejar, analitzar i debatre quina és la situació actual de 
l’economia digital espanyola i quines claus s’han d’activar des 
de totes les perspectives perquè aquesta es pugui seguir des-
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envolupant mentre es crea un entorn empresarial harmònic que 
preservi els interessos de tots els actors implicats.

Sens dubte Europa viu un moment apassionant al mapa de la in-
novació. L’estratègia de Mercat Únic Digital, publicada el maig de 
2015 per emprendre el procés de digitalització d’Europa i posicio-
nar-se com a líder mundial en l’economia digital, està suposant 
una frenètica activitat legislativa per adaptar les normes als objec-
tius de les 16 mesures proposades. Diverses directives estan en 
procés de revisió i modificació i també hi ha iniciatives legislatives 
que vénen a cobrir nous escenaris. La protecció de les dades per-
sonals i la privacitat en l’entorn digital és potser una de les matè-
ries que més interès i preocupació generen a les empreses. I això 
perquè el termini per adaptar-se al Reglament General de Protec-
ció de Dades, el nou marc jurídic de la UE, venç el 25 maig 2018.

Durant la jornada, també s’incidirà sobre temes com la 
intel·ligència artificial, el blockchain, la propietat de les dades 
o les implicacions legals de les noves estratègies publicitàries 
digitals, com el branded content o la col·laboració amb influen-
cers. El Congrés està dirigit a directius d’empreses publicitàries, 
anunciants, mitjans de comunicació, etc. Es pot consultar el 
programa CLICANT AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

R. Salaverria: La clau està en els 
periodistes

Aquests dies s’han fet a Arrasate (País Basc) les Jornades 
Tokikom 2016 sobre periodisme local, amb la intervenció de 
Ramon Salaverria, professor de Periodisme a la Universitat de 
Navarra, on dirigeix el Center for Internet Studies and Digital 
Life. Salaverria va obrir el foc parlant de com organitzar una 
redacció per a ser eficaç, afirmant que els mitjans solen estar 
molt pendents del que és material, però no tant del factor humà. 
“Inverteixen en taules centrals d’edició, en renovar els equips 
digitals, en sistemes de gestió de continguts... però moltes ve-
gades s’obliden que la clau està en els periodistes. En la seva 
qualificació i motivació.”
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Pel professor navarrès, cap vehicle de Formula 1 ha guanyat 
mai una carrera sense pilot. “En el periodisme passa el mateix, 
tot i que les empreses periodístiques ho obliden sovint. Perquè 
una organització funcioni, el factor clau sempre és l’humà.”

Se li ha preguntat com ha de ser el flux a l’hora de preparar 
els continguts, tenint en compte que en els mitjans locals els 
equips solen ser petits. Per Salavarria, cada un ha de trobar 
el seu propi camí: “En l’era digital, els mitjans locals han de 
tractar d’explotar la seva principal fortalesa: la proximitat màxi-
ma als ciutadans d’un territori i el coneixement dels assumptes 
informatius que els interessen. A partir d’aquest fonament, un 
mitjà local ha de construir el model editorial que millor permeti 
aprofitar aquest avantatge competitiu.”

La discussió se centra aleshores en com han de reorganitzar-
se avui dia els periodistes a si mateixos. La resposta va ser 
pedagògica: 

- En l’expressió “periodista digital”, “periodista” és el substantiu 
i “digital” l’adjectiu. La Gramàtica explica que l’adjectiu comple-
menta el substantiu, no al revés. Penso que els periodistes han 
d’entendre la tecnologia digital com un recurs per a millorar, 

sense oblidar els fonaments clàssics de la seva feina. Combinar 
versatilitat enfront de les noves tecnologies i fermesa en els 
valors professionals és, al meu parer, la clau per reinventar el 
periodisme. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

L’independent de Gràcia estrena 
disseny gràfic i portal digital 

El setmanari L’Independent de Gràcia, únic setmanari de 
proximitat editat actualment a Barcelona, estrenarà nou dis-
seny aquest divendres, 25 de novembre. La nova imatge de 
L’Independent és obra d’Enric Jardí, que ha entomat el repte 
de redissenyar el setmanari gracienc setze anys després de la 
seva fundació, l’agost de 2000. Jardí va rebre el premi nacional 
de Disseny el 2009 i va col·laborador en el redisseny de periò-
dics com el Chicago Reader o el Boston Phoenix. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El nou disseny de “l’Independent” té com a objectiu facilitar la 
lectura del setmanari i posar-lo al dia des del punt de vista gràfic 
i estètic. El mateix 25 de novembre, L’Independent estrenarà 
el nou portal digital, independent.cat, dissenyat pel periodista 
i enginyer Jordi Collell, també gracienc. El nou portal tindrà un 
disseny responsiu, és a dir, s’adaptarà a les dimensions de la 
pantalla de qualsevol ordinador i dispositiu mòbil i facilitarà tam-
bé, d’aquesta manera, la lectura del diari digital. 
 
L’Independent i l’independent.cat són editats per l’Associació 
Cultural l’Independent de Gràcia, una entitat sense ànim de lu-
cre que es va fer càrrec del setmanari el 2014, en una conjuntu-
ra econòmica molt difícil per a la premsa impresa de distribució 
gratuïta. Des de llavors, la publicació ha mantingut els mateixos 
principis de sempre d’independència editorial i de respecte al 
codi ètic de la professió periodística. (d’AEC)

Oberta la convocatòria dels Premis 
Rahola de Comunicació Local

La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya obren la convocatòria de la vuitena 

edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. Els 
premis es divideixen en set categories: projecte sobre comu-
nicació periodística, premsa, ràdio, televisió, fotografia, infor-
mació digital i comunicació institucional. Tots els premis estan 
dotats amb 1.000 euros, a excepció del projecte, que té una 
dotació de 2.000 euros.  Els treballs, que han d’haver estat pu-
blicats, emesos o difosos entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2016, es podran presentar fins al dia 11 de gener de 2017.  

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden descarregar-se les ba-
ses del premi CLICANT AQUÍ  (de CPC)

Homenatge a la igualtat al lliurement 
de Premis de Comunicació no Sexista 
2016

Amb motiu del seu 24è aniver-
sari, l’Associació de Dones Pe-
riodistes de Catalunya (ADPC) 
va lliurar els Premis de Comu-
nicació no Sexista 2016, així 
com la segona edició del Pre-
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mi Margarita Rivière 2016 al rigor periodístic amb visió de gène-
re. L’acte va tenir lloc el passat 18 de novembre a l’Auditori del 
Caixaforum de Barcelona i hi van participar tant càrrecs polítics, 
com Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya; 
com professionals de la comunicació, com les periodistes es-
portives Marta Ramon i Jessica Pérez o Esther Vera, directora 
del diari Ara i premiada en la categoria Línia editorial inclusiva 
a favor de les dones.

Soledad Gallego-Díaz va recollir el II Premi Margarita Rivière 
2016 recordant l’excel·lent feina de la periodista i reivindicant 
la lluita contra el sexisme. D’entre les diferents categories dels 
Premis de Comunicació no Sexista, cal destacar el toc d’humor 
de la mà de Marc Giró, guardonat amb el Premi Iniciativa 
d’introduir continguts feministes en clau d’humor en programes 
audiovisuals; així com el Premi Trajectòria 2016, atorgat a Rosa 
Maria Calaf en un dels moments més emotius de l’acte. Amb 
tot, l’objectiu principal dels premis és promoure un periodisme 
que fomenti el valor social de la igualtat entre dones i homes i, 
a la vegada, reivindicar la presència de dones en els càrrecs 
directius. (de Redacció AMIC)
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Creixen els ingressos per publicitat 
de la premsa de comarques per segon 
any
Per Agència EFE

Els ingressos per publicitat de la premsa comarcal catalana van 
augmentar el 2015 per segon any consecutiu, segons les dades 
de l’informe Model de Premsa Comarcal, del qual es desprèn 
que aquests mitjans de comunicació “resisteixen millor la crisi 
que els generalistes”.

Segons el president de Media Hotline, Enric Yarza, responsable 
del document, els ingressos per difusió (premsa de pagament) 
van descendir lleugerament i els de publicitat van augmentar, 

de manera que la suma de tots dos dóna un balanç positiu 
d’un 0,8% durant el 2015 respecte a l’any anterior. En la seva 
opinió, aquesta xifra és especialment bona si es compara amb 
l’evolució de la premsa catalana en general, els ingressos per 
publicitat i difusió de la qual van baixar un 2,7%.

“La difusió de la premsa de pagament està baixant en gene-
ral a tot el món -segons Yarza-, però hi ha capçaleres que la 
incrementen perquè s’adrecen a segments de població molt 
concrets i desperten el seu interès, que és justament el que fa 
la premsa comarcal i local”. En tot cas, el lleuger descens dels 
ingressos per difusió de la premsa comarcal (-0,8%) no respon 
a una falta d’interès pels continguts, ja que la xifra de lectors ha 
augmentat un 1,3% en un any, segons les dades d’audiència.

La mirada optimista de Yarza també se sustenta en altres da-
des, com el fet que la xifra de negoci hagi augmentat un 1,6% 
el 2015, primer any des de l’inici de la crisi que no s’han produït 
retallades en les despeses d’aquest sector. El document su-
bratlla que una de les fortaleses dels mitjans de comunicació 
locals és la seva alta penetració en totes les comarques de Ca-
talunya, excepte Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès occidental.
Les comarques d’alta penetració per a la premsa comarcal (de 
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pagament) suposen el 48% de la població, però congreguen 
el 54% dels lectors, una xifra que “trenca amb la idea que els 
lectors de premsa es troben principalment en les grans urbs”, 
segons el responsable de l’estudi.

Una altra de les fortaleses de la premsa comarcal és la lectura 
exclusiva, ja que el 81% dels lectors d’aquests mitjans de co-
municació només llegeixen premsa local i no llegeixen premsa 
generalista. El resultat d’aquest fet és que “la publicitat neces-
sita de la premsa comarcal i local” i la converteix en “un negoci 
estable”, segons Yarza.

La fidelitat dels lectors és un altre dels punts forts de la premsa 
de proximitat, com revela el fet que les subscripcions (de les 
publicacions de pagament) segueixin pujant.

Però la premsa comarcal (de pagament) també té les seves de-
bilitats, com és la seva poca incidència en els lectors de premsa 
digital, un problema que es deu a les deficiències tecnològiques 
del territori, segons el president de Hotline. No obstant això, 
aquesta mancança també pot tenir una lectura positiva perquè 
significa “que la premsa comarcal impresa té molt terreny per 
recórrer i noves possibilitats de negoci” en el format digital.

De tota manera, l’increment de la difusió per Internet no està 
compensant la davallada d’ingressos que suposa la caiguda de 
la difusió en paper, segons l’informe. Pel que fa en l’apartat de 
recomanacions i tendències de futur, el document incideix en la 
necessitat de diversificar el negoci dels editors de premsa cap 
als formats audiovisuals.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al document 
Model de la Premsa Comarcal 2016 CLICANT AQUÍ  
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Foment del pluralisme dels mitjans de 
comunicació i de la democràcia: els 
europeus creuen que els seus mitjans 
nacionals no són independents
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

La Comissió Europea va acollir 
el segon col·loqui anual sobre 
drets fonamentals. Els partici-
pants van debatre el tema Plura-
lisme dels mitjans de comunica-
ció i democràcia. Una enquesta 
de l’ Eurobaròmetre publicada el 

17 de novembre, posa de manifest que els ciutadans europeus 
estan preocupats per la independència dels mitjans de comu-
nicació, que el seu nivell de confiança en els mateixos és baix 
i que veuen amb inquietud l’impacte de la incitació a l’ odi a 
Internet, com es detalla en la darrera part d’aquesta Tribuna

El vicepresident primer, Frans Timmermans ha declarat que 
“Uns mitjans de comunicació lliures i plurals constitueixen la 
columna vertebral de les nostres societats democràtiques. El 

debat públic llangueix si no hi ha uns mitjans de comunicació 
de qualitat. Per això hem de garantir que els periodistes puguin 
fer la seva feina amb total llibertat. Perquè les nostres democrà-
cies funcionin adequadament, els ciutadans europeus no poden 
tenir dubtes sobre la independència de la premsa”.

El comissari d’Economia i Societat Digitals, Günther Oettinger 
opina que “Un periodisme de qualitat i objectiu és essencial per 
a les nostres democràcies. Necessitem un entorn adequat per-
què els mitjans de comunicació puguin fer la seva feina correc-
tament. Recentment hem proposat reforçar la independència 
dels reguladors dels mitjans de comunicació com a part de les 
noves normes audiovisuals de la UE. Compto amb el Parlament 
Europeu i als Estats membres perquè donin suport a aquesta 
proposta”.

Věra Jourová, comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat 
de Gènere, va afegir: “L’extensió del discurs de l’odi a Internet 
posada de manifest per l’enquesta de l’Eurobaròmetre destaca 
l’impacte dels abusos i amenaces a periodistes i nous agents 
dels mitjans de comunicació. Cal abordar aquest problema amb 
caràcter d’urgència. Els ciutadans necessiten sentir-se segurs 
a l’hora d’exercir la llibertat d’expressió i els periodistes han 
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de poder fer la seva feina lliures d’interferències. La Comissió 
estudiarà la protecció de les fonts periodístiques i les normes 
sobre protecció dels denunciants a la UE”.

La major part dels europeus creuen que els seus mitjans 
nacionals no són independents, segons l’Eurobaròmetre
El 57% dels europeus pensa que els seus mitjans nacionals 
no els ofereixen una informació lliure de pressions polítiques i 
comercials, enfront del 38% que sí creuen en la independència 
d’aquests mitjans. Aquestes dades estan continguts en un espe-
cial de l’Eurobaròmetre, encarregat per la Comissió Europea so-
bre pluralisme de mitjans i democràcia, que s’acaba de publicar.

De fet, només en nou dels 
28 estats membres són ma-
joria els que pensen que 
els seus mitjans nacionals 
són independents, amb 
Finlàndia (78%) i Holanda i 
Dinamarca (amb el 61%). A 
l’altre extrem, entre els es-
tats on aquest percentatge és menor es troben Grècia (12%), 
Espanya (24%) i Xipre (25%).

També són minoria -35% - els que pensen que els seus mitjans 
públics són independents, enfront del 60% que pensen que no 
ho són. En aquest cas és en set dels 28 països on és majoria 
qui es decanten per la independència dels seus mitjans públics, 
i entre ells es troben, de nou diversos països nòrdics: Finlàn-
dia (65%), Suècia i Holanda (55%) i Dinamarca (54%). A l’altre 
extrem, de nou, apareix Espanya al costat dels estats on el per-
centatge que creuen que els seus mitjans públics són indepen-
dents és més baix: Grècia (9%), França (16%) i Espanya (20%).

Interrogats els ciutadans europeus sobre la confiança que els 
mereix la informació que reben dels seus mitjans nacionals, una 
lleugera majoria -53% - es mostren d’acord, enfront del 44% que 
no ho estan. En aquest cas, de nou Espanya està entre els estats 
on el percentatge de ciutadans confien en la informació, el 38%. 

Les xifres de l’Eurobaròmetre destaquen també els següents 
aspectes:

El 75% dels enquestats que participa en debats a les xarxes 
socials ha estat testimoni o objecte d’abusos, amenaces o inci-
tació a l’odi i gairebé la meitat (48%) afirma que això els dissua-
deix a l’hora de participar en debats.
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Només el 37% dels enquestats creu que l’organisme que su-
pervisa als mitjans audiovisuals al seu país és lliure i no està 
subjecta a pressions.
Els nivells de confiança en els mitjans de comunicació són més 
baixos entre els ciutadans amb menys ingressos i menys edu-
cació.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’Eurobaròmetre 
sobre Mitjans 2016 CLICANT AQUÍ 
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Periodisme: explicar bé una història
Per Mónica Quintero Restrepo, periodista de cultura / El Co-
lombiano

Miguel Ángel Jimeno té un bloc, La bona premsa, i una ex-
plicació que ho resumeix: “Perquè tots els dies es publiquen 
pàgines de bon periodisme”. Ell les va trobant, i després les 
penja al bloc.

Jimeno és professor d’Edició de Diaris i de Projectes Periodís-
tics a la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra, 
a Pamplona. També va estar a Medellín, al Congrés ÑH2016. 

Miguel Ángel conversa per al diari El Colombiano. Abans dema-
na un cafè amb gel.

En un diari, diu, la informació i el disseny es necessiten. Els pe-
riodistes i els dissenyadors han de treballar junts. L’essència és 
la informació. Després hi ha el disseny, que permet que aquest 
contingut es compti de manera més eficaç. També bonic, però 
és secundari. Aquí hi ha la oportunitat de convertir en única 
aquesta informació, i això parteix d’un treball entre tots, de re-
soldre la pregunta de quina és la manera més eficaç d’explicar 
aquesta història.

Parla d’un model que requereix d’actitud periodística, en el que 
“el redactor surti de la seva zona de confort”, i en que l’editor 
“funcioni com a entrenador”. A més, afegeix, té exigències, difí-
cils: atempta contra els models que pensen més en la quantitat 
que en la qualitat.

Ell s’imagina el futur amb diaris no de 72 pàgines, sinó de 32, 
que tinguin 10 coses útils, imprescindibles i atractives. Perquè 
el problema actual dels diaris és que s’estan convertint en pres-
cindibles. El que passa ara, amb Internet, es combat amb bon 
periodisme. “Fer ara periodisme és una revolució”.

Llavors defineix l’ofici en tres paraules: Comptar bé una his-
tòria. El bé és fonamental, perquè en aquest adjectiu està triar 
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la manera més eficaç i escriure molt bé. Importa l’ortografia i la 
gramàtica.

Per descomptat que la universitat té una tasca i és, afegeix, 
“formar el cap”. Cal educar els periodistes en cultura, és a dir, 
en antropologia, història, economia, per tenir periodistes sòlids, 
madurs i que escriguin de meravella.

Després, també hi ha la missió del periodisme i, assenyala, “els 
diaris sempre han estat i seran els mateixos, amb un repte: vet-
llar per la comunitat en què estan”. Creu que el primer ciutadà 
d’un lloc és el diari, perquè ha de ser el que millor li serveix a la 
gent. “El periodisme és compromís”. Aquest que li fica el dit a 
moltes coses, a la política, a la cultura, a l’educació. En alguns 
temes, precisa, cal ficar el dit molt més.

Perquè hi ha una única opció: fer bon periodisme.
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Periodisme digital: tradicions i 
transicions
Per Susana Pérez Soler, periodista e investigadora del Digilab 
/ Trípodos

Dos nous llibres. “Periodisme digital. Xarxes, audiències i mo-
dels de negoci”, de Guillermo López García i “Moviments perio-
dístics. Les múltiples iniciatives professionals i ciutadanes per 
salvar els elements bàsics del periodisme en l’era digital”, de 
Xosé López García.

La irrupció d’internet, en general, i de les eines 2.0, en particu-
lar, han transformat el periodisme en les seves diferents esfe-
res: des del model de negoci dels mitjans de comunicació fins 
a les aptituds i competències que han d’adquirir els periodistes, 
així com la selecció, jerarquització i distribució dels continguts, 
i la recepció d’aquests per l’audiència, cada vegada més frag-
mentada i amb més poder de decisió.

A internet no hi ha un únic model de negoci per als mitjans de 
comunicació: els vells i nous cibermitjans conviuen aplicant dife-
rents fórmules que van des dels models basats en publicitat fins 

els que se sustenten a través dels continguts de pagament. Els 
periodistes són cada vegada més polivalents temàtica i tecno-
lògicament, i se sotmeten a fluxos de treball més exigents que 
requereixen estar alerta en tot moment. Per contra, aquestes 
condicions no es tradueixen en millors salaris, sinó més aviat al 
contrari. Els continguts també s’adapten al mitjà internet, amb 
unes característiques pròpies (hipertextualitat, multimedialitat, 
immediatesa i interactivitat) i uns usuaris que, sense temps per 
aprofundir, fan surf sobre la informació.

Una de les editorials de referència en l’estudi de les Ciències de 
Comunicació, “Comunicación Social”, ha incorporat dos títols 
per reflexionar i estudiar les mutacions que viu el periodisme. 
Tots dos autors coincideixen a assenyalar que es tracta d’una 
disciplina que no desapareix, sinó que evoluciona i s’hibrida 
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amb la comunicació digital. El primer llibre és un bon manual 
d’introducció a la teoria i la pràctica del periodisme digital, dirigit 
tant a estudiants universitaris amb un interès en la matèria com 
a professors. L’autor del llibre, l’investigador i professor univer-
sitari Guillermo López García, intenta sistematitzar els aspectes 
essencials que ajuden a entendre com funciona el periodisme 
a internet centrant-se en tres actors clau: els mitjans de comu-
nicació, els usuaris i les xarxes socials. I ho fa des d’una pers-
pectiva teòrica i pràctica, recolzant-se en diversos exemples 
pràctics que fan més entenedor el llibre i ajuden a la divulgació 
del periodisme digital.

L’estructura és un aspecte destacable. El primer capítol el de-
dica a analitzar les característiques específiques de la Comu-
nicació a internet; el segon i el tercer capítol se centren en els 
mitjans de comunicació i en els professionals que hi treballen; 
el quart s’ocupa de les audiències digitals; els capítols 5 i 6 ana-
litzen els continguts digitals; i finalment l’últim capítol es dedica 
al paper de les xarxes socials en el procés de producció i distri-
bució de les notícies. El llibre, recull, per tant, molta informació, 
de manera que de vegades no entra en detall, com passa, per 
exemple, en l’últim capítol dedicat a les xarxes socials.

El manual té una clara vocació pedagògica, i tot i que els estu-
diants poden perdre o sentir-se confosos davant la gran quan-
titat de xifres que es dóna en alguns apartats -com el que està 
dedicat a analitzar els usuaris d’internet-, trobaran especial-
ment útil aquell destinat a disseccionar les condicions laborals 
dels periodistes en l’entorn digital. López García assenyala al-
guns avantatges del nou escenari, com la possibilitat de crear 
una vinculació amb l’audiència si es treballa la identitat digital, 
tot i que assenyala que “la flexibilitat invocada per les empreses 
es transmuta en precarietat. Són les dues cares d’una mateixa 
moneda. I fins al moment, com veurem, ha estat la precarietat 
la que s’ha fet més patent “.

Els dos primers capítols destinats a fixar 
les regles del joc de l’espai comunicatiu 
que constitueix internet i a establir els trets 
i l’evolució dels cibermitjans són d’igual in-
terès per a l’estudiant de periodisme. L’obra 
també destaca per una acurada i actualitza-
da recopilació de fonts bibliogràfiques.

El segon llibre constitueix una reflexió sobre 
el moment pel qual travessa el periodisme. Escrit pel catedràtic 
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de periodisme de la Universitat de Santiago de Compostel·la, 
Xosé López García, el llibre, que es dirigeix a la comunitat 
acadèmica, fa un repàs històric de la disciplina periodística des 
del seu naixement fins avui. En destaca la voluntat d’explicar 
moviments periodístics actuals, com el periodisme dels ciuta-
dans i/o periodisme ciutadà en un context, el d’internet, de can-
vi perpetu. Més que constituir un manual pràctic, l’obra tracta 
d’aportar alguns fonaments per a una teoria del periodisme més 
sòlida, el que, en paraules de l’autor, “constitueix un pilar bàsic 
per conquerir el futur”.

El primer capítol se centra en els orígens i els motius que van 
suscitar el naixement del periodisme; el segon recull el debat 
social sobre la professió periodística i pren com a punt de par-
tida el lema “ens han fallat” (o “no ens representen” en la ver-
sió més propera al moviment del 15-M) que els ciutadans, en 
temps de crisi econòmica, dirigeixen amb freqüència als mitjans 
de comunicació. El tercer capítol repassa els moviments pe-
riodístics al llarg de la història, des dels muckrakers fins el pe-
riodisme participatiu, que l’autor contextualitza en un escenari 
on molts països demanen més participació dels ciutadans en 
la vida pública. Els capítols 4 i 5 es dediquen a analitzar els 
gèneres periodístics i a oferir una actualització dels mateixos 

en l’escenari digital. Finalment, els capítols 6 i 7 miren cap al 
futur i ofereixen claus per a la supervivència i adaptació de la 
disciplina periodística.

L’autor, que reflexiona en profunditat sobre les mutacions que 
travessa el sector, conclou que el desafiament necessari de re-
novar el periodisme només és possible si no s’oblida el bàsic: 
la recerca de la veritat i l’explicació rigorosa i contextualitzada 
dels fets. Per a això és necessari combinar les aportacions dels 
periodistes amb l’esforç col·lectiu de la ciutadania i altres enti-
tats i col·lectius, de manera que entre les noves habilitats del 
periodista es troba la d’escoltar i conversar, amb l’objectiu de 
gestionar els processos comunicatius abans, durant i després 
de l’elaboració del missatge. Només així serà possible el pe-
riodisme total, que López García defineix com aquell que és 
digital, plural i obert.

En resum, dos llibres que posen sobre la taula moltes de les 
preguntes, i algunes respostes, que susciten les constants i rà-
pides transformacions que viu avui el periodisme en el context 
digital, i que són útils tant per a estudiants com per a investiga-
dors i docents.
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L’AMIC presenta un estudi amb “10 
claus” sobre models de negoci per a 
la premsa de proximitat
Per Comunicació 21 i Àmbit d’Estratègia i Comunicació

La seu del Banc Sabadell a Barcelona va acollir aquest dime-
cres la presentació de l’estudi Models de negoci de la premsa 
de proximitat: 10 claus per una fórmula més eficient a partir 
de l’anàlisi de la innovació digital internacional, de la doctora 
Carmina Crusafon, professora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

L’acte va estar presidit per Miquel Gamisans, secretari de Co-
municació del Govern i Mitjans de Comunicació; el president de 
l’AMIC, Ramón Grau, i el director de Comunicació Corporativa 
de Ban Sabadell, Manel Camps. També hi eren el secretari de 
Difusió i Atenció Ciutadana del Govern, Jordi Vilajoana i Rovira, 
i el director general de Difusió, Ignasi Genovès, entre d’altres.

L’obra de la doctora Crusafon és la recerca guanyadora de la 
primera edició del Premi de Recerca en Models de Negoci per a 
Periodisme de Proximitat, convocat per l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC) en col·laboració amb la Xar-
xa Vives d’Universitats i amb el patrocini de Banc Sabadell.

El treball analitza de manera rigorosa els diferents models i 
les estructures de negoci de la premsa de proximitat als Estats 
Units, Gran Bretanya i França, i ho culmina amb una revisió 
de les deu característiques més destacades que podrien imple-
mentar-se als mitjans de proximitat catalans.

Aquestes deu claus que esmenta el títol del llibre, són:

• Oferir experiències singulars és la base de la relació amb els 
lectors/usuaris.
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• La col·laboració entre empreses marca la dinàmica de 
l’ecosistema actual, i les associacions professionals hi juguen 
un paper central.
• La proposta de valor ha de ser l’oferta de serveis a la comu-
nitat.
• El dinamisme en els mercats locals el marquen els nous ac-
tors mediàtics (news startups).
• Les noves empreses d’informació presenten estructures molt 
variades, que indiquen que no hi ha una única fórmula d’èxit.
• Els canals estan controlats per les empreses tecnològiques, 
però l’expertesa en la informació encara la tenen els mitjans de 
comunicació.
• La innovació ha d’estar en l’ADN de cada companyia.
• La necessitat de dissenyar una estratègia de monetització di-
versificada.
• Els recursos claus per les empreses periodístiques s’han 
de buscar en la redefinició dels perfils professionals i en 
l’establiment de noves rutines digitals.
• Sobre els clients, les seves dades i les seves rutines de con-
sum són la base per un camí cap a l’èxit.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, destaca dos aspectes del 
llibre que van més enllà del model de negoci de la premsa de 

proximitat i que considera de “màxima rellevància”. El primer, 
la importància que en els tres països analitzats es dóna a “la 
necessitat de garantir un sistema mediàtic viu i divers, ja que 
la societat considera que és fonamental si es vol mantenir un 
sistema democràtic de qualitat”.

El segon, que “la necessitat de col·laboració entre actors (em-
preses, institucions i ciutadania) és el concepte més repetit en 
els tres països, com a garantia d’innovació i desenvolupament 
dels mitjans de proximitat”. Per potenciar-ho, les associacions 
professionals juguen un paper central, segons l’autora.

El president de l’AMIC aposta per “afavorir” aquesta col·laboració 
entre els diferents agents a Catalunya amb la finalitat de contri-
buir a la millora de la qualitat i solvència dels mitjans.
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L’autora, va presentar el treball guanyador del Premi de Re-
cerca sobre Models de Negoci en Premsa de Proximitat, tot 
remarcant que “Els editors estan buscant noves maneres de 
replantejar el negoci i s’han adonat que és necessari revisar 
el model negoci en el seu conjunt. Les solucions i les fórmules 
d’èxit encara no es coneixen. Ens trobem en un escenari, on, 
d’una banda, els editors estan provant noves maneres d’oferir 
continguts i serveis; i de l’altra, els lectors estan experimentant 
i consumint de manera diferent.”

La recerca es centra en tres casos significatius
Segons ens digué la professora Crusafon, la recerca està basa-
da en els casos més significatius de tres mercats internacionals 
(Estats Units, Gran Bretanya i França) per identificar els exem-
ples d’èxit i les seves bones pràctiques. En els tres casos, la 
premsa està vivint moments de dificultats com la catalana, però 
s’observen una sèrie d’elements d’innovació que calia identi-
ficar, sistematitzar i oferir-los en el seu treball “per poder tenir 
l’oportunitat d’adaptar-los a l’escenari català.”

Els motius per escollir aquests tres mercats, segons l’autora del 
treball, són els següents: 

1. Estats Units: És el mercat comunicatiu més dinàmic del 
món. En l’ecosistema informatiu nord-americà, hi conviuen 
una premsa tradicional que s’està adaptant al nou escenari pe-
riodístic digital amb estratègies d’innovació (New York Times, 
Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune, Texas 
Tribune, etc.); amb un conjunt de noves startups informatives 
o d’iniciatives periodisme emprenedor (Quartz, The Lens, Vice 
News, Vox Media, Circa, etc.) que ofereixen nous tipus de con-
tinguts i serveis i que transformen el model tradicional de nego-
ci. A més, s’ha verificat que el consum de notícies locals està 
en creixement, com ho indiquen estudis com el “State of the 
News 2015” i el “Local News in a Digital Age”, del Pew Re-
search Center. En aquest darrer s’explica que l’anàlisi de tres 
àrees metropolitanes dispars (Denver, Colorado; Macon, Geor-
gia; i Sioux City, Iowa) posa de manifest que gairebé nou de 
cada deu residents segueixen de prop les notícies locals i la 
meitat en fan un seguiment molt proper. Per tant, els mercats 
locals tenen un interès especial tant per empreses com per la 
recerca acadèmica.  

2. Gran Bretanya: És un mercat madur i de llarga tradició, on 
la premsa regional i de proximitat juguen un paper molt impor-
tant. El negoci dels diaris regionals ha experimentat un canvi 
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fonamental: la circulació es troba en un procés de descens sos-
tingut des del  2009 i alhora el consum digital i el nombre de vi-
sitants únics als diaris digitals s’incrementa de manera notable 
i paral·lela. Els editors afronten alhora el repte d’equilibrar la 
inversió en el sector digital, que només incorpora una part dels 
usuaris i dels ingressos; i el manteniment de la força dels seus 
títols impresos, que segueixen portant la majoria de lectors i 
ingressos. L’anàlisi del sis grans grups regionals (Trinity Mirror 
Regional Network, Newsquest Media Group, Local World Net-
work, Johnston Network, Midland News Association Network, 
Kent Online network) permet identificar com la premsa s’està 
adaptant i quines han estat les millors pràctiques en els dife-
rents àmbits del model de negoci i sobre la cadena de valor.  

3. França: La premsa regional francesa domina el mercat, ja 
que està present a 22 regions metropolitanes i a 96 departa-
ments regionals i té un volum notable de lectors (18’8 milions)1.  
L’anàlisi dels grans grups regionals francesos (Amaury, Centre 
France, EBRA, La Dépêche, Hersant Média, Nouvelle Republi-
que du Centre-Ouest, SIPA Ouest France, Sud- Ouest) aporta 
elements de reflexió  interessants per veure les similituds entre 
les dinàmiques del mercat francès i el català. També és relle-
vant destacar la política de suport a la premsa posada en marxa 

pels governs francesos per garantir la seva continuïtat i trans-
formació davant els reptes del canvi digital.  

La recerca guanyadora del premi de l’AMIC, amb el patrocini 
del Banc Sabadell, analitza, doncs, els tres mercats internacio-
nals descrits amb la finalitat de trobar un exemple de cadascun 
d’ells per a cada un dels segments del model de negoci i de la 
innovació que en un nombre de deu casos es desenvolupen 
en el treball. D’aquesta manera, la recerca presenta evidències 
d’èxit per poder aconseguir una fórmula més eficient en el mo-
del de negoci de la premsa de proximitat catalana.

Un cop acabat l’acte, es comentava que aquesta recerca tam-
bé pot servir com a base per una futura realització de semina-
ris o workshops per als associats a l’associació AMIC, on es 
podien presentar de manera monogràfica un o dos exemples. 
També podria ser el punt de partida per desenvolupar un “La-
boratori AMIC de la innovació” on es podrien posar en marxa 
accions concretes a partir de les demandes i necessitats dels 
associats de l’AMIC. Una bona feina, doncs, que va merèixer 
l’aplaudiment general.
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Realment ens informem a través de 
les xarxes socials?
Per Prnoticias

La informació és vida, i més des que Internet va aparèixer per 
donar-nos-la al segon i gratuïtament (en la majoria dels casos). 
Un pilar que, en els últims dies i després d’anys en peu, ha patit 
un cop que amenaça la seva estabilitat. I és que, les notícies 
falses de Facebook han erosionat la superfície d’un vincle entre 
plataformes i usuaris, posant en dubte tota la infraestructura 
creada entre ells.

El millor? Sembla que, de moment, només s’ha quedat a la pri-
mera capa. Facebook està treballant perquè no torni a passar 
mai més (els seus 7 manaments ho corroboren). També ho de-
mostren les dades extretes del Digital News Report 2016 realit-
zat pel Reuters Institute for the Study of Journalism. En ell, es 
plasma el consum d’informació a través de les Xarxes Socials 
en diversos països (inclòs Espanya), el qual és més gran del 
que pot semblar.

 

Les dades no menteixen. Com es pot veure en aquesta infogra-
fia, elaborada per Statista (i prenent per al recompte als majors 
de 18 anys) el país que més utilitza aquesta via per informar-se 
és Grècia, amb un 74%, segueixen Portugal (66%) i Hongria 
(64%). Fora del calaix, del “Top Three”, es troba l’Estat espan-
yol, en quart lloc, amb un 60%. Això es tradueix en que 6 de 
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cada 10 espanyols s’informa a través de les Xarxes Socials.
Si ho comparem, per exemple, amb els Estats Units, aquest 
últim es troba per sota del 50% (46 en concret). Així, la xifra 
és alta però no aconsegueix superar el principal exponent in-
formatiu: la televisió. Disposa d’un 79%. Li queda menys per 
aconseguir-ho, més amb l’àmplia gamma d’opcions que, a poc 
a poc, comencen a tenir els usuaris. A més, hem de comptar 
amb que els més joves aviat entraran en el percentatge. Esta-
rem atents a l’evolució.
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