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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Els directius de mitjans de comunicació 
auguren un repunt de la publicitat a 
finals d’any
Per Eduardo Madinaveitia / Bloggin Zenith

El tercer trimestre i el mes d’octubre no van ser bons per a 
la inversió publicitària que va créixer una mica menys del que 
s’esperava. Tanmateix s’està produint un repunt durant els 
mesos de novembre i desembre que portarà les inversions a 
un creixement del 4,8%, molt a prop de les previsions que s’han 
anat mantenint al llarg de tot l’any.

Els panelistes de Zenith Vigía, directius de mitjans de comuni-
cació, preveuen també un creixement de la inversió per a l’any 
2017, en aquest cas del 5,2%.

L’arribada al poder d’un nou Govern a l’Estat, després de mesos 
de provisionalitat, podria servir per posar en marxa noves vies 
d’estímul. L’èxit dels plans PIVE al sector de l’automòbil, que al 
seu torn serveix com a motor a altres sectors (inclòs el publicita-
ri) pot ser un bon exemple. També podrien recuperar inversions 
en campanyes institucionals que han estat parades al llarg de, 
pràcticament, tot aquest any.

El creixement no és igual per a tots els mitjans: mentre la in-
versió en Mòbils o a Internet creix a un ritme de dos dígits i la 
Televisió creix per sobre de la mitjana del mercat, els Mitjans 
Impresos veuen com es redueix la seva inversió aquest any i 
no milloren les seves esperances per al pròxim. La digitalització 
creixent segueix transformant el panorama publicitari, en què 
es va ampliant la bretxa entre els diferents mitjans.

La situació a Catalunya, que en algun moment ha preocupat se-
riosament els panelistes per la repercussió que podria tenir en la 
inversió publicitària una decisió de ruptura de l’statu quo sembla 
anar perdent virulència a mesura que passen els mesos.

El sector per al qual s’espera un major creixement en la in-
versió publicitària torna a ser el de l’Automoció, que tancarà 
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aquest any amb més de 1,2 milions de vehicles venuts, el que 
representa un creixement de més del 70% respecte a 2012, el 
pitjor any de la crisi per a aquest sector, tot i que encara quedi 
molt lluny dels gairebé 1,7 milions de l’any 2005. Octubre va ser 
un mes fluix per al sector però encara va mantenir creixement. 
També s’esperen creixements importants en el sector de Trans-
port i Turisme i en el de Telecomunicacions i Telefonia.

Les opinions sobre sectors per als que s’esperen creixement 
multipliquen per 2,6 a les dels que s’esperen reculades. Aquest 
és també un bon indicador de l’optimisme amb què es mou el 
mercat publicitari.

Els índexs de percepció s’han recuperat al novembre fins a arri-
bar als majors valors de l’any. L’ IPSE (Índex de Percepció de la 
Situació Econòmica) puja 21 punts des de setembre i se situa 
ara en 57,4. L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) 
puja 11 punts fins als 55,9. Per primera vegada des de fa diver-
sos mesos el IPSE supera l’IPMP. Es podria interpretar com un 
canvi de tendència tot i que, en ser la diferència molt petita, crec 
que s’ha d’atribuir a la millora d’expectatives per la constitució 
del Govern.
 

Tot i que la situació de provisionalitat no semblava afectar de 
manera important al mercat publicitari sí dóna la impressió que 
la resolució d’aquest problema ha tranquil·litzat els directius de 
mitjans.

Previsions per mitjans
Les previsions per mitjans segueixen molt estables. Les varia-
cions no superen, excepte el cas del Cinema, el punt percentual.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Les previsions d’inversió per mitjans es poden veure a la taula 
que s’adjunta a aquest text. Es comparen amb les previsions 
elaborades al setembre. A la tercera columna es representa el 
sentit de la variació . Un signe + indica que la previsió és ara 
millor; un signe - que la previsió ara és pitjor. Un major nombre 
de signes suposa major intensitat en la variació.

La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo a Internet
La inversió en publicitat en xarxes Socials arribarà aquest any 
els 60,4 milions d’euros, més d’un 18% per sobre de la xifra 
estimada com a tancament per al 2015.

La inversió en Vídeo a Internet arribarà aquest any els 68 mi-
lions d’euros, un 17% per sobre del valor estimat com a tanca-
ment per a l’any passat.

El vídeo “in stream” (pre, middle o post roll) és l’opció més utilit-
zada. Segons l’opinió dels panelistes suposa un 61,7% del total 
de la inversió en Vídeo; el restant 38,3% correspon al vídeo “in 
banner”.

La inversió en Audio On Line
L’Audio on Line suposaria en aquests moments un 4,6% de la 

inversió digital i podria créixer un 6,3% (una mica menys del 
que creix el total d’inversió a Internet) en els pròxims mesos.

Algunes iniciatives recents, com la certificació de les audiències 
per part d’AERO, l’associació empresarial del sector, i el mesu-
rament de l’audiència dels podcast per l’EGM poden ajudar a 
impulsar la inversió en àudio on Line.

La Compra Programàtica i la preocupació pels Adblockers
La Compra Programàtica comença a normalitzar-se. Segons 
l’opinió dels panelistes podria representar ara un 18,3% del to-
tal de la inversió digital. Un elevat percentatge dels que respo-
nen a l’estudi (un 93%) pensa que aquesta proporció creixerà 
en els propers mesos.

El PC segueix sent el dispositiu cap al qual es dirigeix en ma-
jor mesura (un 53,7%) la Compra Programàtica, tot i que va 
perdent pes en favor de Smartphone, que arriba ja a un 38,5% 
mentre un 7,9% podria estar dirigint-se a la Televisió Connec-
tada.

Un 11% dels panelistes que opinen, creu que la popularització 
dels adblockers canviarà molt la forma de compra de la publici-
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tat digital. Un 67% creu que canviarà alguna cosa i un 23% creu 
que canviarà poc o molt poc.

Previsions per mitjans per 2017
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC les poden veure en el quadre 
següent: 

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



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

3r EGM 2016: panorama complicat 
pels mitjans impresos
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació
 
 

L’última onada de l’EGM ens segueix llançant dades interes-
sants del consum de mitjans a l’Estat espanyol, tancant un pa-
norama de 2016 en què la televisió continua com a mitjà líder 
seguit d’Exterior i Internet, que tanquen a l’alça, mentre que 
Ràdio es manté, els mitjans escrits segueixen perdent lectors i 
Cinema millora els seus resultats.

Els mitjans impresos presenten en aquesta última onada, doncs, 
un panorama complicat. Revistes és el mitjà escrit més llegit 
amb una penetració del 35%, caient un 8,6% respecte 2015. 
Les capçaleres mensuals cauen un 11% i segueixen liderades 
per Muy Interesante, que manté el pols amb National Geogra-
phic. Els títols setmanals per la seva banda cauen un 12%, amb 
Pronto com a líder indiscutible sobre les seves competidores. 

Quant als periòdics, tant els estatals com els regionals, la penetra-
ció baixa dos punts fins al 26,5%, les caigudes són generalitzades 
en les principals capçaleres. Finalment, els suplements tanquen 
amb 1,5 punts menys, caient la seva penetració per sota del 10%.

Ara bé, novament la Televisió es manté com el mitjà rei a Espanya, 
amb una penetració del 87,8% de la població. Una onada més 
observem la importància de la relació d’aquest mitjà amb Internet, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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on les Smart TVs tornen a ser els dispositius de connexió que més 
pugen respecte l’any anterior, ni més ni menys que un 337%.

En segon lloc per volum trobem al mitjà Exterior, que tanca un 
bon any arribant a un 74,7% de la població, fet que suposa un 
increment del 7,7% respecte l’any anterior i protagonitzant la 
pujada més important en punts percentuals (+5,4).

Molt proper a Exterior trobem al mitjà Internet, que tanca l’any 
amb una penetració del 71,9%, amb una connexió diària de 
28.567.000 persones, un 7,8% més que el 2015. En aquest àm-
bit cal destacar el Smartphone com principal dispositiu de con-
nexió, creixent un 7,8% respecte l’any anterior. La missatgeria 
instantània segueix sent la principal activitat del mitjà, amb uns 
usuaris diaris que pugen un 12% fins als 26.676.000, en segon 
i tercer lloc trobem al correu electrònic i les xarxes socials, res-
pectivament, totes dues activitats molt properes i amb evolu-
cions contràries: la primera perd un 1,7% mentre que la segona 
puja un 11,2%, en posteriors onades observarem si finalment 
les xarxes socials acaben per ocupar la segona plaça.

Ràdio segueix en quarta posició amb una penetració del 60%, 
mantenint-se estable respecte l’últim any. Aquesta última 

onada ens llança dades molt interessants en els moviments 
d’audiència dels principals players del mitjà. Prisa Ràdio es 
manté al capdamunt de la generalista amb Cadena Ser, líder 
tot i perdre un 3,4% de l’audiència respecte 2015, i de la radio-
fórmula amb Los 40, segona en el rànquing general amb una 
caiguda del 5,1 %. Cope segueix destacant amb una pujada del 
27,6%, mentre que la caiguda més important la protagonitza 
Onda Cero, amb -17,3%. Pel que fa als principals programes, el 
morning de la ràdio generalista segueix liderat per Hoy por hoy, 
de la Cadena Ser, mentre que en radiofórmula el primer lloc se 
l’emporta Dani Moreno amb Anda ya, de Los 40, que tanca un 
bon any amb un increment del 5,8%. 

No obstant això, és l’àmbit esportiu el que revoluciona el pano-
rama radiofònic en aquesta última onada. José Ramón de la Mo-
rena abandona la Cadena Ser i incrementa un 76,6% l’audiència 
d’Onda Cero amb el programa El Transistor. Malgrat tot, El Lar-
guero segueix líder amb els comandaments de Manu Carreño, 
que puja l’audiència un 8,6%, duplicant al seu més immediat 
competidor, El gran partido de Cope. Pel que fa al cap de set-
mana, Tiempo de Juego s’imposa per primera vegada a Carrusel 
Deportivo els dissabtes, mentre que diumenge el liderat segueix 
sent per al programa de  la Cadena Ser. (Gràfic: Ymedia Viceum)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La majoria dels diaris dels Països 
Catalans perden lectors

La majoria de diaris editats a Catalunya, les Illes Balears i el 
País Valencià han perdut lectors respecte l’any passat, segons 
les dades de la tercera onada de 2016 de l’Estudi General de 
Mitjans. Les úniques capçaleres que guanyen lectors i trenquen 
aquesta dinàmica són Información, Las Provincias, Diari de Ta-
rragona i El Periódico Mediterráneo.

És a dir: tres dels quatre grans diaris del País Valencià incre-
menten la seva difusió en comparació a 2015, mentre que pràc-
ticament tots els catalans (cinc de sis, excepte el Diari de Tarra-
gona) i els dos balears perden lectors en paper. 

En concret, La Vanguardia es manté com el diari amb més difu-
sió segons l’EGM, amb 586.000 lectors, 71.000 menys que en 
la tercera onada de 2015, seguit d’El Periódico de Catalunya, 
amb 462.000, que en perd 51.000 respecte l’any passat.

A força distància es troben Levante-EMV, amb 260.000 lectors 
(-15.000); Información, amb 206.000 (+2.000); Última Hora, 

amb 158.000 (-28.000); Las Provincias, que avança dues posi-
cions respecte fa un any amb 118.000 (+3.000), i El Punt Avui, 
que en perd una amb 117.000 (-14.000).

A continuació, Diari de Tarragona puja dos llocs amb 101.000 
lectors (+10.000); seguit de Diario de Mallorca amb 96.000 
(-1.000), i l’Ara, que retrocedeix tres posicions amb 95.000 
(-25.000). Per darrere queden El Periódico Mediterráneo, 
amb 89.000 lectors (+4.000), que supera Segre, amb 85.000 
(-1.000). (de Comunicació 21)

Les publicacions de l’AMIC es 
mantenen per sobre del milió de lectors 
segons l’EGM Baròmetre Catalunya
Segons les darreres dades de l’EGM 39 publicacions de l’AMIC 
superen els deu mil lectors cadascuna i en conjunt arriben a 
1.036.000 lectors

En la última onada de l’EGM el diari Ara obté 93.000 lectors i 
dels diaris gratuïts; 20 Minutos obté 157.000 lectors i el Diari 
Més, de Tarragona, 54.000 lectors.

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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Pel que fa a les publicacions gratuïtes no diàries membres de 
l’AMIC, deu mitjans superen els 25.000 lectors; La Fura lidera 
el llistat amb 43.000 lectors, seguida d’El Tot Mataró i Maresme 
amb 43.000 lectors, el Reclam d’Osona i Ripollès i Capgròs de 
Mataró i Maresme amb 41.000 lectors, i segueixen La Bústia, 
Tot Sant Cugat, El Cargol, Més Ebre, La Clau i Més Osona. Amb 
més de 15.000 lectors hi ha 12 mitjans i per sota de quinze mil 
lectors 14 publicacions més.

Entre les tres associacions catalanes de premsa i revistes EGM 
mostra les dades de 67 mitjans que sumen una audiència de 
més de dos milions de lectors, 2.126.000. Entre associacions, 
l’audiència global de les publicacions membres de l’AMIC és de 
1.036.000 lectors amb 39 mitjans, l’ACPC 619.000 lectors amb 
14 publicacions i l’APPEC té 471.000 lectors amb 14 revistes.

OJD, continua la caiguda dels diaris 
estatals

Segons l’OJD, l’edició impresa de El País segueix sent la que 
lidera amb una difusió de 183.500 exemplars de mitjana diària 
durant l’octubre; la dada significa un retrocés del 15% en un 

any, això és 32.000 exemplars menys respecte a les xifres 
d’octubre de l’any passat. Pel que fa a les vendes, els números 
d’El País són encara més dolents amb una mitjana de 115.000 
exemplars, un 12% menys (15.000 números de retrocés).

ABC es va mantenir en els 86.500 exemplars de difusió, caient 
un 21,4% respecte al mateix mes de l’any passat; la forta caigu-
da d’ABC a l’OJD es tradueix també en la venda en quioscs on 
es va quedar a 62.000 exemplars, a només set mil d’El Mundo, 
no obstant això, va registrar una caiguda del 19,2%, equivalent 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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a uns 14.700 exemplars menys en relació a octubre de l’any 
passat. La Razón, el diari de Planeta, s’ha quedat a l’octubre 
en els 75.600 exemplars, un 6,8% menys, 5.500 números de 
caiguda, i en vendes, La Razón es queda en 46.800 exemplars 
segons OJD, un 7,5% menys i 3.800 exemplars de retrocés. 

Sortint de Madrid i viatjant a Barcelona ens trobem amb La 
Vanguardia, que va registrar una difusió de 112.000 exemplars, 
una dada que representa un enfonsament del 18,9% i 26.000 
exemplars de caiguda. En vendes el diari català del Grup Godó 
es va quedar amb 29.600 números, un retrocés del 12%; això 
demostra novament que la força de La Vanguardia es troba en 
les subscripcions i no en les vendes. Tanca la llista dels gene-
ralistes El Periódico, que va acabar octubre amb 79.800 exem-
plars, un 6,5% menys que fa un any; en vendes va arribar als 
41.900 exemplars, un 10,6% menys. (de Prnoticias)

Prisa, Unidad Editorial i Vocento no 
volen ni digitals ni gratuïts a l’AEDE

El proper 12 de desembre es realitzarà l’assemblea anual de 
l’AEDE (l’associació espanyola d’editors de diaris), data en la 

qual els editors de la premsa volen tenir resolta la successió de 
José Luis Sáinz (conseller delegat de Prisa) que durant els dos 
últims anys ha dirigit els destins de la patronal dels diaris. Una 
fita que per moments es preveu difícil, ja que malgrat el que 
s’ha publicat, la candidatura de Javier Moll (Prensa Ibérica) no 
compta ni de bon tros amb el consens de tot el sector. La seva 
intenció de voler unificar a tota la patronal sota un sol paraigua, 
incloent diaris digitals i gratuïts, entrampa una successió que 
fa només unes setmanes es donava per tancada. Moll, i molts 
membres de l’AEDE, creuen que l’única manera de representar 
el sector en condicions és unint a tots els editors, no importa el 
suport, cosa que no obstant això intranquil·litza als grans (sobre 
tot Prisa, Unidad Editorial i Vocento), que no volen canviar els 
estatuts ni volen perdre ni una mica de la seva influència.

En aquesta lògica els grans diaris no volen compartir taula i es-
tovalles amb diaris digitals als que consideren una competència 
directa (veure gràfic amb el rànquing d’usuaris únics d’internet 
d’octubre que acompanya aquest text) i els responsables de 
canibalitzar les seves edicions impreses. Cap dels grans edi-
tors vol legitimar a la premsa digital, a la qual han desprestigiat 
i deslegitimat durant una dècada, entre altres coses perquè són 
els únics diaris que s’atreveixen a airejar les seves vergonyes.
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El cas de la premsa gratuïta és similar. Tots els diaris que no 
han pogut ser acceptats per l’AEDE en els últims anys han fun-
dat la seva pròpia patronal, l’Associació d’Editorials de Publica-
cions Periòdiques (AEPP), liderada històricament per Arsenio 
Escolar, director de 20 Minutos. El divorci entre l’AEPP i l’AEDE 
ha estat important en els últims anys a causa de que aquests 
diaris s’han mostrat oberts a realitzar acords amb agregadors 

com Google, al mateix temps que els diaris tradicionals exigien 
l’aprovació d’un cànon al cercador per l’ús de les seves notí-
cies. Una radical diferència que fa impossible veure’ls sota un 
mateix paraigües. (de Prprensa)

Els espanyols veuen els mitjans 
plurals en l’editorial però pressionats 
política i econòmicament
Un 57% dels espanyols considera que els mitjans de comu-
nicació del país ofereixen una diversitat de punts de vista i 
d’opinions, si bé només el 21% pensa que aquests mitjans pro-
porcionen una informació lliure de pressions polítiques i comer-
cials i, en el cas de els mitjans públics, és únicament el 20% els 
que creuen que la seva informació està lliure de pressions po-
lítiques. Les dades corresponen a un Eurobaròmetre especial 
sobre Pluralisme de Mitjans, del qual es van anticipar les dades 
per al conjunt de la Unió Europea a mitjans de novembre, du-
rant la celebració d’unes jornades sobre el tema organitzades 
per la UE, i ara s’han distribuït els resultats individuals país per 
país.
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En relació a la situació de fa cinc anys, el 21% considera que 
els mitjans són ara més lliures i independents (el 25%, pensa 
que menys), mentre que el 34% creu que ara ofereixen més 
punts de vista i opinions (el 13 % que menys).

Pel que fa a la fiabilitat de la informació rebuda d’aquests mi-
tjans, mentre que el 59% no la considera fiable, el 38% creu que 
sí ho és. Cal destacar que en aquest extrem les dades obtingu-
des a Espanya són molt diferents dels del conjunt de la Unió, 
on el 53% s’inclina per considerar la informació rebuda fiable, 
enfront del 44% que pensa que no ho és.

Per mitjans i igual que succeeix en el conjunt de la Unió Europea, 
el percentatge d’espanyols que consideren fiable la ràdio (54%) 
és el més alt, seguit pels diaris impresos oa Internet (43%), la 
televisió (31 %) i els mitjans socials (26%). (de Digimedios)

El Congrés dels Diputats dóna suport 
a derogar la “llei mordassa” del PP

La majoria dels grups del Congrés va expressar dimarts el seu 
suport a la derogació de la llei de Seguretat Ciutadana, en el 

debat d’una moció del PSOE, pendent encara de votació, en 
què només el PP s’ha oposat a aquest punt, en tant que Ciu-
tadans ha anunciat la seva abstenció. Com era d’esperar, els 
partits nacionalistes, Units Podem i la major part dels que avui 
conformen el Grup Mixt han mantingut la postura que ja van 
manifestar quan es va aprovar la coneguda Llei Mordassa i han 
apostat per una nova normativa. Els seus vots seran suficients 
perquè tiri endavant la iniciativa, ja que el portaveu de Ciuta-
dans en el debat, Luis Miguel Salvador, ha deixat clar que en 
aquest punt concret de la moció el seu grup s’abstindrà.

No obstant això, Ciutadans donarà suport als altres quatre 
punts de la proposta: l’ampliació de les plantilles a Presons, 
Policia i Guàrdia Civil; la millora dels Centres d’Internament 
d’Immigrants (CIE); l’adopció de mesures per reduir la sinistra-
litat viària i els robatoris al camp i en els domicilis, i l’aplicació 
als guàrdies civils en casos extraordinaris. El PP s’ha mantingut 
en les seves tretze en el seu suport a l’actual llei de Seguretat 
Ciutadana, però, en boca del seu diputat José Alberto Martín-
Toledano, s’ha obert a negociar algunes modificacions en la 
norma i no ha dubtat a donar suport la resta dels punts de la 
moció, excepte el referit al Codi Penal Militar. (d’EFE)
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Prisa prepara una onada d’acomiadaments 
pressionada pel conseller de Qatar

El procés de revisió estratè-
gic iniciat pel grup Prisa, dins 
el qual es planteja la venda 
del 75% del capital que man-
té a Santillana i de Media Ca-
pital, podria no ser suficient 
per encarrilar la seva situa-

ció financera. En aquest sentit, la companyia dirigida per Juan 
Luis Cebrián estaria preparant una onada d’acomiadaments, 
pressionada per l’empresa de Qatar Media Group International, 
que posseeix una participació de Prisa el 8%. De fet, el represen-
tant d’aquesta firma, Khalid Thani Abdul·là al-Thani’s, s’asseu en 
el consell de l’empresa espanyola des de finals de l’any passat. 
Aquest procés d’acomiadaments es sumaria al de desinversions 
en diferents societats que està escometent Prisa en els últims 
temps, per tal d’aprimar seu gran deute, que superava els 1.500 
euros al tancament del tercer trimestre d’enguany. 

Així, doncs, la companyia ha encarregat a Deloitte que li plantegi 
un pla d’acomiadaments amb la finalitat d’aprimar la seva estruc-

tura. Actualment, aquesta firma es troba analitzant possibles dupli-
citats de personal, de manera que encara no hi ha un nombre con-
cret de sortides. Fonts consultades per aquest digital xifren aquest 
pla en centenars d’acomiadaments, que podrien arribar fins als 
250; encara que finalment aquesta quantitat podria ser menor.

En total, Prisa va tancar l’any passat la seva plantilla amb 8.758 
empleats. La despesa de personal va ascendir en aquest període 
a 383 milions d’euros. De tots ells, el sou més voluminós va ser 
el de Juan Luis Cebrián, amb 2 milions d’euros rebuts el 2015, 
un 9,7% més que l’any anterior. Altres directius amb retribucions 
rellevants van ser José Luis Sainz, amb 1,4 milions d’euros (el 
2014 va rebre 336.000 euros); seguit del vicepresident,  Manuel 
Polanco, amb 574.000 euros. (de Dircomfidencial)

Vocento, investigat per una possible 
cessió il·legal de treballadors

Vulnera Vocento els drets dels treballadors? Des de la Inspecció 
de Treballadors de Madrid estan estudiant si el Grup hauria cedit 
de manera il·legal a quatre treballadors entre diverses de les se-
ves empreses. Tot s’ha produït després que els representants de 
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CCOO hagin presentat una denúncia en què asseguren que di-
versos treballadors van ser trasllats d’ABC  a Comeresa Prensa 
SL, una de les empreses del Grup Vocento. No obstant això, i tal 
com al·leguen en la denúncia, els treballadors han mantingut les 
mateixes funcions per ABC  que realitzaven abans del traspàs.

La passada setmana una inspectora de treball ha analitzat la si-
tuació des Comeresa i ha intercedit entre els treballadors afec-
tats i els responsables de l’empresa, així com ABC  i Vocento, 
segons asseguren des de CCOO. No obstant això, des dels re-
presentants del Grup s’assegura que el que els treballadors con-
sideren ordres de treball són únicament indicacions i guies per 
al desenvolupament de la seva tasca diària. Des del sindicat de 
Comissions Obreres no es conformen amb aquest discurs, i no 
només no frenaran aquesta inspecció de treball sinó que acusen 
Vocento d’intentar desviar l’atenció sobre una “situació irregular 
en relació amb els treballadors de l’empresa”. (de Prprensa)

La Page Original signa el redisseny de 
la revista Opcions
Opcions presenta un nou disseny eco-responsable per a una 
revista de consum responsable. La badalonina agencia de co-

municació visual La Page Original creu que el redisseny poten-
ciarà el valor de la revista i allargarà la seva vida útil. L’editora 
de la revista, d’altra banda, explica que “a través del disseny 
aconseguim que aquesta revista sigui útil, atractiva i capaç de 
crear vincles més sòlids amb els nostres lectors. Per a nosal-
tres, com a comunitat Opcions, resulta important comunicar 
amb criteris que siguin coherents amb els nostres valors, relats 
i continguts, sempre compromesos amb el medi ambient i tam-
bé amb les persones.
 
El nou format d’Opcions, més similar al 
d’un llibre, converteix la revista en un ob-
jecte més manejable, i com diu l’editora 
“desitjable i, per tant, més perdurable, 
perquè els llibres de paper poden arri-
bar a durar molts anys”. L’estratègia del 
disseny és afegir valor al que ja en té: 
“si fem una revista útil per als lectors, 
aquests l’estimaran i la guardaran, i així n’allarguem el cicle de 
vida i la convertim en una publicació més sostenible.” (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)
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Dotze formes amb què els mitjans 
digitals poden generar ingressos
Per James Breiner, professor de comunicació a la Universitat 
de Navarra / News Entrepreneurs 

Hi ha tanta innovació en la manera de sostenir econòmicament 
un mitjà que és hora de fer una revisió i actualització. Sobre 
aquesta important qüestió se centra el treball de James Breiner 
que El Butlletí de l’AMIC resumeix a Comunicació Digital. La 
versió completa es pot llegir CLICANT AQUÍ 

Les dotze formes de Breiner

Comencem pel bàsic.

1. Crear comunitat.- Una audiència és només un grup 
d’observadors. Una comunitat, en canvi, comparteix valors i un 
interès profund per un tema o una àrea geogràfica. Sol, a més, 
inclinar-se cap a l’acció. Aquí és on entra el valor. Com Michael 
Skoler va suggerir fa un parell d’anys a Nieman Reports, quan 
la mentalitat de pagament dóna pas a la mentalitat de mem-
bres, el model de negoci es bolca cap a una comunitat més que 
cap a una audiència.

2. Membres, no pagaments.- El Texas Tribune, mitjà digital 
especialitzat en govern i educació, es fa servir d’aquesta ma-
nera. Ofereix sis nivells de membres i una escala de beneficis, 
a partir d’US $ 10 fins a US $ 500 anuals. En oferir no només 
un producte sinó accés, privilegis i oportunitats per a ser part 
d’una comunitat, el Texas Tribune pot obtenir molt més per una 
pertinença del que podria obtenir d’una subscripció.

3. Patrocinis, no anunciants.- El Texas Tribune ofereix tres 
nivells de patrocini, que van de US $ 1.000 a US $ 5000 per 
any. Els beneficis del patrocini no impliquen només l’oportunitat 
de posar un missatge en un lloc web. Inclouen una relació més 
íntima de la marca en els esdeveniments. Leo Prieto, cofun-
dador de BetaZeta de Xile, que té una audiència mensual de 
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10 milions d’usuaris, està deixant la publicitat tradicional pels 
patrocinis, que avui representen el 40% dels seus ingressos.

4. Màrqueting de continguts, serveis editorials.- BetaZeta 
genera el 10% dels seus ingressos del màrqueting de contin-
guts, el que significa crear contingut editorial perquè les mar-
ques puguin usar-lo en els seus propis llocs. És com el servei 
d’una agència de publicitat o de relacions públiques.

5. Serveis de consultoria.- Un dels mitjans més innovadors en 
aquesta àrea és meva Mi Voz, de Xile, una cadena de 16 llocs 
de notícies locals amb centenars de clients. Genera més d’US $ 
2 milions a l’any i està impulsada pel contingut generat per uns 
10.000 periodistes ciutadans.

6. Venda directa de productes.- Molts llocs estan descobrint 
que poden oferir productes en lloc de ser només un vehicle per 
als seus anunciants. El Faro, lloc de periodisme d’investigació 
d’El Salvador, ha produït diversos llibres basats en els seus tre-
balls de recerca i els ven, juntament amb altres llibres, i produc-
tes musicals i artístics. El procés de venda pot simplificar-se 
amb serveis de pagament en línia com PayPal, Google Wallet i 
Amazon, que accepten targetes de crèdit.

7. Esdeveniments.- Si bé la comunitat a la que hom es dirigeix 
estarà online, els seus membres encara anhelen el contacte 
cara a cara. La gent vol connectar-se i conèixer a persones 
que comparteixen els mateixos interessos i valors. Els patroci-
nadors que comparteixen aquests valors i volen connectar-se 
amb aquesta comunitat estan disposats a pagar pel dret a ser 
visibles a tals esdeveniments. Hi ha almenys quatre formes de 
generar ingressos en els esdeveniments: patrocini, entrades, 
estands o presentacions, venda de productes (publicacions, 
subscripcions, marxandatge).

8. Reempaquetar i vendre dades.- Els usuaris d’Internet estan 
disposats a pagar per dades organitzades només per a ells, en 
un format convenient i fàcil d’utilitzar. El Texas Tribune és un 
mitjà innovador en aquest sentit. La major part del seu trànsit 
es genera no del seu periodisme 

d’investigació sinó de les seves bases de dades sobre temes 
com el salari públic, la despesa pública en educació, el consum 
d’aigua, la població de les presons, etc.

9. Fundacions i ONGs.- Moltes iniciatives de mitjans reben la 
major part dels seus ingressos de subvencions, el que no és 
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sostenible. Si un finançador important pateix una devaluació 
dels seus actius o decideix canviar de rumb, el mitjà que no 
s’ha diversificat podria veure’s en problemes.

10. Emprenedors emergents.- Sabem dels 250 milions de 
dòlars que el fundador d’Amazon, Jeff Bezos, va gastar per 
comprar al Washington Post. I hem escoltat sobre el llançament 
de First Look Media, que li va costar 50 milions al fundador 
d’eBay, Pierre Omidyar. Però per sota d’aquest nivell de despe-
sa, hi ha molts diners que estan buscant la forma de contrares-
tar la caiguda del periodisme d’investigació en llocs de notícies 
regionals i locals.

11. Anuncis en temps real.- Mashable va publicar un informe 
sobre com els mitjans generen ingressos a partir de les xarxes 
socials, incloent els anuncis en temps real. Els ginys publicitaris 
en temps real li permeten a un anunciant actualitzar la infor-
mació d’un lloc web des del seu compte de Twitter o de correu 
electrònic per a promocionar ofertes i cupons.

12. Video.- Chumel Torres és un vídeo-blogger quina visió satí-
rica de la política i el periodisme ha aconseguit atraure 483.000 
subscriptors al seu canal de YouTube en només un any. Torres 

ha fet negocis amb patrocinadors que es van interessar en El 
Pulso de la República, el seu programa setmanal. YouTube té 
diverses formes de generar diners per als seus socis, que po-
dem trobar CLICANT AQUÍ

Els principals nadius digitals espanyols només van obtenir el 
2% dels ingressos publicitaris l’any passat

Els principals nadius digitals generalistes d’Espanya van fac-
turar un total de 24,7 milions d’euros l’any passat, segons els 
comptes dels onze mitjans més rellevants, dipositats en el Re-
gistre Mercantil. 

Aquesta xifra representa un creixement del 25,6% respecte a 
l’any anterior, si bé és cert que cal tenir en compte la irrupció 
a finals de l’any passat de dos grans projectes, com van ser 
OKDiario i El Español. Tot i que tots dos mitjans van ser llançats 
a l’octubre de 2015, en només tres mesos d’activitat plena van 
aconseguir una facturació conjunta d’1,89 milions d’euros. 

Per tant, si eliminem la xifra de negocis d’aquestes publica-
cions, llavors el creixement dels principals nadius digitals va 
ser del 16%.
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Precisament, aquest ascens del 16% coincideix amb el que va 
experimentar la inversió publicitària digital a Espanya el 2015, 
segons dades d’Infoadex. Segons aquesta organització, la des-
pesa publicitària a Internet va ser l’any passat de 1.249 milions 
d’euros. És a dir, els principals mitjans generalistes nadius digi-
tals tan sols van obtenir el 2% de la inversió publicitària digital 
de l’any passat a Espanya.

D’això es desprèn que la resta de la despesa dels anunciants 
en l’àmbit digital -més de 1.228 milions d’euros- va anar a pa-
rar a les versions en línia dels grans mitjans impresos, a altres 
webs temàtiques, a les agències de mitjans i, fins i tot, a les 
multinacionals tecnològiques, tipus Facebook i Google. (d’El 
Confidencial)

La lectura de notícies d’actualitat pel 
web s’estanca, segons l’EGM

En 2016, uns 10,7 milions 
d’espanyols van accedir diària-
ment al web a llegir notícies 
d’actualitat; la xifra és només 

un 0,9% superior a la de 2015 i es troba molt lluny dels crei-
xements de dos dígits registrats el 2011 (+11,2%), el 2012 
(+11,7%) i 2014 (+15,1%), segons les dades proporcionades 
per l’Estudi General de Mitjans (EGM), que realitza l’Associació 
per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació.

Significa això que baixa l’interès per la informació? No és segur, 
ja que quedaria per saber l’impacte informatiu de les xarxes 
socials i de les aplicacions, a través de les quals molts mitjans 
informatius distribueixen també informació. I referent a això, cal 
dir que les dades disponibles no són concloents, ja que mentre, 
per exemple, l’estudi de l’Institut Reuters mostra el predomini 
entre els espanyols de cercadors i xarxes a l’hora d’informar-se, 
els proporcionats per l’Eurobaròmetre situen la primacia en les 
webs dels diaris i les seves aplicacions.

En qualsevol cas, l’estancament de la consulta d’informació per 
la web no són bones notícies per a una part dels mitjans in-
formatius que, en canvi, sí assisteixen al declivi de les seves 
audiències en els suports convencionals. Aquest any, i també 
segons les dades de l’EGM, el nombre de lectors de diaris 
d’informació general es va reduir el 7,7% per arribar als 9,1 
milions. (de Digimedios)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Neix el digital Setembre
Aquest dimarts es va posar en 
marxa Setembre, la nova pu-
blicació digital de periodisme 
crític, social i cultural editada 
per la cooperativa de comuni-
cació osonenca Dies d’Agost. 
L’objectiu del nou mitjà és do-
nar visibilitat a punts de vista i 

temàtiques que costa trobar en altres mitjans mitjançant un pe-
riodisme reposat i fet des de la proximitat. Setembre publicarà 
un reportatge i una entrevista en profunditat a la setmana.

Per finançar l’arrencada de Setembre, impulsat pels periodistes 
Sara Blázquez i Josep Comajoan, es va posar en marxa una cam-
panya de crowdfunding que va recaptar 9.310 euros de 273 me-
cenes (l’objectiu inicial de 7.000 euros es va cobrir el quart dia). 

Dies d’Agost es va constituir el passat gener i, a banda de Setem-
bre, també fa l’acompanyament en comunicació a entitats i empre-
ses, prioritàriament de l’economia social i solidària, tercer sector i 
de producte cultural, ecològic i de proximitat. (de Comunicació 21)
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600.000 euros als mitjans catalans per 
la campanya de la Generalitat sobre la 
reforma horària
Per Dircomfidencial

Media Planning (Havas Media) ha estat l’empresa adjudicatària 
en el concurs iniciat per la Generalitat per a la compra d’espais 
publicitaris de la campanya de reforma horària empresa pel de-
partament de Presidència. Aquesta campanya publicitària té el 
propòsit d’”avançar en la implantació d’uns horaris més racio-
nals per als ciutadans, empreses i institucions; per tal d’adaptar 

el ritme horari de Catalunya a un més habitual, eficient i salu-
dable”, segons diu el briefing. Aquesta iniciativa està impulsa-
da pel  Consell Assessor per a la Reforma Horària, que pretén 
modificar els horaris d’anar-se’n al llit, dels dinars, sopars, els 
partits de futbol, etc. per fer-lo més europeus.

Per a aquesta campanya la Generalitat té un pressupost de 
600.000 euros, que es destinaran a la compra d’espais publici-
taris fins al 31 desembre 2016, que és quan acaba el contracte. 
És a dir, aquesta campanya tindrà un període d’execució de tot 
just tres setmanes.

Com s’ha esmentat, aquesta gestió s’ha encarregat a Havas 
Media. A més d’aquesta agència, han format part d’aquest con-
curs el pool de firmes que formen part de l’acord marc publici-
tari de Catalunya: Arena Media (també del grup Havas), Carat 
i Focus Media. El guanyador d’aquest concurs ha estat Havas 
Media, que fa 15 dies ja es va imposar en un altre procés publi-
citària de Catalunya.

Després d’un procés que ha durat un mes, Havas finalment s’ha 
imposat a aquestes tres agències després d’obtenir una pun-
tuació gairebé perfecta de 96,71 punts. La segona classificada 
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va ser Focus Media (89,39), seguida d’Arena Media (86,06) i 
Carat (81,17). No en va, Havas va obtenir la màxima puntua-
ció possible en l’apartat tècnic (25 punts) i 71,71 (sobre 75) en 
l’apartat econòmic, amb el que es va imposar en els dos criteris 
d’adjudicació.

Aquest últim epígraf està basat, bàsicament, en la valoració 
dels diferents suports. En aquest sentit, les agències havien de 
proposar preus de La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui, 
Ara, Diari de Tarragona, Diari de Girona, Segre, La Mañana, 
Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell, Diari de Terrassa i Més 
Tarragona, en el cas de premsa; i elperiodico.cat, lavanguardia.
cat, elpuntavui.cat, ara.cat, TVC.cat, tv3 mobile, 8tv.cat, elpun-
tavui.tv, e-noticies.cat, naciodigital.cat, vilaweb.cat, elnacional.
cat, mon.cat, racocatala.cat i directe.cat, a Internet; Catalunya 
Ràdio, RAC1, La SER, Onda Cero, RAC105, Ràdio Flaixbac, 
Los 40 Principales i Europa FM, pel que fa a ràdio; TV3, 8TV i 
El Punt Avui TV, a televisió; .

Fa tot just 15 dies es va informar sobre un altre concurs que tam-
bé va guanyar Havas a la Generalitat de Catalunya. En aquell 
cas, la campanya consistia a donar a conèixer “Connecta’t a 
ACCIÓ”, que és l’agència catalana per a la competitivitat de 

l’empresa. El contracte tenia un valor de 700.000 euros i una 
durada d’un mes i mig.

Les agències de mitjans gestionen 
el 68,9% de la inversió publicitària a 
Espanya
Durant l’any 2015, les agències de mitjans van gestionar el 
68,9% de la inversió publicitària a Espanya, segons les dades 
aportades per Infoadex. La xifra suposa un descens respecte 
als resultats registrats a la anterior edició de l’informe, quan el 
volum d’inversió controlat per aquestes empreses va ser del 
76,4%. En total, l’any passat les agències de mitjans espan-
yoles van gestionar una inversió publicitària 2.779,4 milions 
d’euros (la inversió total del mercat va ser de 4.032,0 milions 
d’euros), enfront dels 2.852,3 milions d’euros el 2014.
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L’estudi d’Agències de Mitjans d’Infoadex analitza la inversió 
publicitària gestionada per aquestes companyies, entenent com 
a tal la repercussió econòmica de les campanyes i accions pu-
blicitàries realitzades en els mitjans convencionals (televisió, in-
cloent tant a les cadenes nacionals i autonòmiques que emeten 
en obert com a les televisions de pagament, diaris, revistes, 
ràdio, dominicals, cinema, publicitat exterior i Internet), en ter-
mes de la inversió controlada per InfoAdex en valors estimats 
com reals.

En total, l’informe ha analitzat els comptes de 21 agències de 
mitjans, imputant inversió a 5.271 marques directes pertan-
yents a 1.688 anunciants detectats en el control d’InfoAdex. 
Havas Media torna a liderar el rànquing d’agències de mitjans 
d’Infoadex, amb una inversió gestionada de 529.870.637, segui-
da d’Optimedia, que puja un lloc (315.132.312 euros) i mitja, que 
escala des de la setena posició a la tercera ( 255.699.313 eu-
ros). Mediacom Iberia repeteix en la quarta plaça (244.683.608), 
mentre que la cinquena és ocupada per Zenith, que descendeix 
des de la tercera a la cinquena (242.575.043). (d’Ipmark)

IAB insta la Comissió Europea a 
reconèixer la importància de la 
publicitat digital 

S’ha enviat una carta, en nom tots els membres de IAB Europe, 
IAB’s nacionals i mitjans europeus, per traslladar la preocupa-
ció sobre l’enfocament que es recull en la modificació de la di-
rectiva de privacitat electrònica, que estableix les condicions en 
què els mitjans poden posar el contingut a disposició dels seus 
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usuaris. La regulació de la UE no ha d’impedir que els mitjans 
condicionin l’accés als seus continguts als que els usuaris ac-
ceptin que es tractin les seves dades personals per oferir publi-
citat basada en interessos, ni que s’exigeixi com a alternativa 
la subscripció als continguts, ni que aquests s’hagin de oferir 
de forma gratuïta. La norma ha de deixar als mitjans europeus 
llibertat per determinar el seu model de negoci. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden llegir la carta CLICANT 
AQUÍ  

Hisenda prorroga l’acord marc 
publicitari amb només tres agències

El Ministeri d’Hisenda ha prorrogat in extremis l’acord marc 
que centralitza la compra d’espais en mitjans de comunicació 
per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional de 
l’Administració General de l’Estat. Aquesta renovació es va do-
nar a conèixer dilluns, dos dies després que l’anterior acord 
ja hagi caducat , fet que es va produir dissabte passat, 26 de 
novembre.
  

La principal novetat de l’acord marc ja prorrogat és la sortida 
d’Optimedia, que s’uneix a l’anterior de Media by Design, que 
va abandonar el pool d’agències al poc temps de ser una de les 
adjudicatàries per no ser rendible econòmicament. 

No sorprèn la decisió de l’agència de Publicis, ja que durant els 
dos últims anys només havia obtingut contractes públics per 
valor de 700.000 euros, xifra que contrasta amb els 23 milions 
d’euros de Carat, els 10 milions de Media Sapiens o els 7 mi-
lions de Persuade Comunicación.

Precisament, aquestes tres últimes agències són ja les úniques 
que queden en l’acord marc publicitari prorrogat , inicialment, 
durant els propers sis mesos. És a dir, estarà vigent fins al 
pròxim 27 de maig de l’any vinent, tot i que es pot renovar un 
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any més, en dos períodes consecutius de sis mesos. D’aquesta 
manera, el ministeri d’Hisenda es desentén de les crítiques del 
sector i també de la pròpia Administració Pública sobre els ter-
mes de l’acord marc publicitari. (de Dircomfidencial)

Snapchat: els seus anuncis són vistos 
durant menys de 3 segons

Els anuncis en vídeo emplaçats a Snapchat, la xarxa social de 
missatgeria efímera, són vistos pels usuaris, de mitjana, durant 
menys de 3 segons, una quantitat de temps que alguns anun-
ciants consideren insuficient per connectar amb els consumi-
dors. Tot i que la xarxa social no ha volgut fer declaracions al 
respecte d’aquestes dades, una portaveu de la companyia ha 
declarat que nombrosos estudis demostren que la publicitat a 
Snapchat és efectiva. 

En aquest sentit, un informe recent d’anàlisi visual dels inter-
nautes ha conclòs que els anuncis a Snapchat generen una 
mica més d’atenció que els d’Instagram o Youtube, i el doble 
d’atenció que els de Facebook.

Encara que de les dades que semblen mostrar un escàs temps 
de visionat de la publicitat o no, dels punts forts que destaquen 
els anunciants d’Snapchat és que els anuncis solen reproduir-
se amb el volum activat, a diferència d’altres plataformes, on la 
publicitat sol consumir sense so. En aquest sentit, la plataforma 
assegura que dos terços dels seus anuncis són visionats amb 
el so activat. (de Marketing News)

Starcom i Contrapunto BBDO es fan 
amb les campanyes de Loteria Nacional

Starcom Mediavest (Publicis) i Contrapunto BBDO (Omnicom) 
han guanyat sengles concursos públics de la  Loteria Nacional 
per a les campanyes publicitàries de tots els sortejos, excep-
te els de la Grossa de Nadal i el Nen (en mans d’Havas Me-
dia i Leo Burnett); així com les de caràcter institucional. Entre 
aquests jocs, s’inclouen els ordinaris (els dels dijous i els dissa-
btes) i extraordinaris (Creu Roja, Associació Espanyola contra 
el Càncer, Sant Valentí...).

El contracte més onerós és el de la gestió de compra de mi-
tjans, que ha obtingut Starcom Mediavest, amb un import 
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d’adjudicació de 7,4 milions d’euros. Aquesta agència de Publi-
cis s’ha imposat a altres 10 agències en el concurs públic iniciat 
per l’empresa pública el passat mes de juliol. Starcom es farà 
càrrec d’aquest compte de l’any que ve, amb la possibilitat de 
prorrogar-12 mesos més. En aquest cas, el valor del contracte 
ascendiria a 13,5 milions d’euros (sense IVA). El mix de mitjans 
exigit per l’empresa pública inclou premsa, revistes, ràdio, exte-
rior, televisió, cinema i Internet .

D’altra banda, a la part creativa, la guanyadora ha tornat a ser 
Contrapunto BBDO, que ja va guanyar aquest mateix compte 
en 2014, després d’imposar-se a altres sis firmes. D’aquesta 
manera, repeteix un contracte que també té idèntic import 
d’adjudicació: un milió d’euros (sense IVA). A més d’això, Lo-
teries ha renovat recentment els contractes del servei publici-
tari de les Lotos (Publicis Comunicación), Apostes Esportives i 
Hípica (Revolution Publicitat) i Euromillones (Shackleton Ma-
drid). Aquests tres comptes tenen un import total de 27 milions 
d’euros. (de Programa Publicidad)

Proximity Barcelona, escollida agència 
creativa del Saló Internacional de 
l’Automòbil 

A principis d’any es va produir l’elecció de Proximity Barcelona 
com a companyia per formar part del pool d’agències de Fira de 
Barcelona per als propers tres anys, després d’haver estat triada 
en un concurs públic. Proximity Barcelona ha estat l’agència selec-
cionada per a la creació de branding i imatge corporativa d’un dels 
esdeveniments més importants no només per a la Fira si no també 
per a la ciutat de Barcelona: el Saló Internacional de l’Automòbil. 

El Saló Internacional de l’Automòbil enguany celebra la seva 39 
edició i 98 anys d’història, pel que gairebé a punt de complir un 
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segle d’existència l’esdeveniment, s’ha plantejat un canvi en el 
seu concepte. Tot això respon a un canvi d’enfocament basat 
en la importància que ha adquirit la tecnologia dins el món de 
l’automoció (conducció autònoma, la Smart Mobility, els con-
nected cars...)

En primer lloc, el nom, ja que passarà a dir-se “Automobile Bar-
celona”. Per primera vegada confluiran en un únic Saló el món 
de l’automòbil i la tecnologia. I ho farà Fira de Barcelona, amb 
la seva gran experiència en salons tecnològics (Mobile World 
Congress, Smart City Expo World Congress, IOT Solutions, 4 
Years From Now), pel que és una garantia d’èxit. 

Tot plegat es presentarà amb una àmplia campanya realitzada 
per Proximity Barcelona que inclou: vídeo promocional, spot 
TV i Cinema, Ràdio, Exterior, Senyalètica i Premsa. La identitat 
corporativa ha estat creada per l’agència Asensio Comunicació 
Visual. El saló Internacional de l’Automòbil (ara l’Automobile 
Barcelona) se celebrarà del 11 al 21 maig del 2017. (de Progra-
ma Publicidad)

DDB ensenya com fer-se client de 
BBVA amb un selfie i videotrucada

DDB i Tribal han llançat una campanya integrada per a pre-
sentar “Alta immediata”, l’última funcionalitat mòbil que BBVA 
ofereix per seguir fent la vida més fàcil a les persones. BBVA, 
seguint amb la Revolució de les Petites Coses, ha desenvolu-
pat un procés 100% en línia gràcies al qual els usuaris poden 
obrir un compte des del mòbil amb un selfie i trucades de vídeo, 
i començar a utilitzar-la a l’instant. I tot sense haver d’esperar a 
rebre documentació per missatger ni realitzar cap altre tràmit.

La campanya està composta per un espot de 20” que rotarà en 
televisió i mitjans digitals i està complementada amb peces per 
ràdio, premsa i display digital. (de Control)

Nova campanya nadalenca de 
Springfield

Springfield, la firma de moda espanyola de casualwear, ha 
llançat el seu nou fashion film per aquest Nadal. #TheGiftBox 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

es basa en aquests moments quotidians de l’època nadalenca. 
Mario i Dalianah condueixen a l’espectador per diverses situa-
cions que recorden a les petites coses del dia a dia que fan 
gaudir de l’hivern, de les sorpreses, del temps lliure amb amics 
de forma més especial durant aquestes dates de l’any. Amb 
aquesta campanya la marca pretén connectar amb un públic 
ampli que cobreix generacions diferents d’homes i dones entre 
els 18 i 35 anys .

La campanya està activa a nivell global i s’anirà desenvolupant 
i difonent en publicitat en mitjans impresos, outdoor, online i en 
xarxes socials. (de La Publicidad)

Irismedia guanya el compte del 
turisme a Castelló
 
Les funcions de Irismedia seran el disseny i execució d’una 
campanya de comunicació de la marca “Castelló Mediterrani” 
i la promoció de la seva oferta turística provincial. Després de 
guanyar un concurs d’agències, Irismedia s’encarregarà de 
gestionar la campanya del Patronat Provincial de Turisme de 
Castelló  fins a abril de 2017. Les accions es duran a terme en 

ràdio, premsa, televisió, màrqueting online i exterior . A més de 
desenvolupar la creativitat dels formats requerits. (d’AEC)
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Quina tecnologia estan usant els 
principals diaris del món?
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia

 
Els diaris tradicionals més influents estan utilitzant la tecnologia 
al seu abast per oferir a la seva audiència serveis extra. Els mi-
tjans han de mostrar una capacitat d’innovació constant si volen 
ser atractius i diferenciar-se dels seus competidors. Només així 
estarà garantida la seva supervivència en l’era digital.

Le Monde
Amb motiu de les primàries republicanes a França, la unitat de 
verificació i comprovació de dades del principal diari del país 

veí ha desenvolupat “la màquina de descodificar”. Les Déco-
deurs, com així es coneix a l’equip, han posat a disposició dels 
lectors un giny que facilita la recerca de paraules clau relacio-
nades amb temes susceptibles de ser abordats pels candidats 
polítics en un debat. D’aquesta manera, el lector pot accedir 
ràpidament a dades i informacions que els permetin sortejar les 
intoxicacions dels candidats.

Le Monde va obtenir al febrer finançament de la Digital News 
Iniciative de Google per crear una base de dades que ajudi a 
l’usuari a detectar notícies falses o quins llocs web estan veri-
ficats. La seva intenció és que sigui de codi obert i pugui ser 
compartit amb altres països. Al gener de 2017 es posarà en 
marxa la primera fase d’aquesta eina.

The Guardian
El diari britànic acaba de llançar el seu segon projecte de Re-
alitat Virtual, “Underworld”, en què l’espectador pot explorar el 
laberint subterrani de clavegueres victorianes de Londres. És 
el primer vídeo llançat a la plataforma Daydream View de Goo-
gle. En el proper any i mig, Francesca Panetta, el seu equip de 
cinc persones i el director d’estratègia comercial, Adam Fonley, 
llançaran un total de sis pel·lícules.

NOVES EINES

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/13/debat-de-la-primaire-evitez-les-intox-avec-la-machine-a-decoder_5013341_4355770.html
http://www.theguardian.com/gnm-press-office/2016/nov/10/guardian-launches-new-virtual-reality-experience-underworld
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La primera experiència en Realitat Virtual, “6x9”, recreava la vida 
d’un pres en una cel·la en règim d’aïllament als EUA. La pel·lícula 
es va exhibir al festival tecnològic SXSL, a la Casa Blanca.

The Washington Post
El diari de Jeff Bezos ha integrat la seva aplicació de notícies 
amb l’API “Trip Experiencies” de Uber.  D’aquesta manera, 
l’usuari veurà una barra de progrés del viatge i el temps que 
li queda per arribar a destinació mentre navega per l’app del 
Post. “Sempre tenim en compte les plataformes que els nostres 
lectors estan utilitzant, i en aquest cas, el nostre objectiu és fer 
l’experiència de lectura agradable i sense contratemps mentre 
viatja en un Uber”, va dir Adam Levy, director de producte del 
diari. El Post pretén oferir pròximament a tots els viatgers accés 
digital il·limitat al seu contingut durant 30 dies. Aquesta caracte-
rística està disponible per l’iPhone.

Plataformes com AdNow estan 
canviant la publicitat nativa

La publicitat en línia ha canviat. Els usuaris rebutgen la “venda 
dura” perquè tenen els ulls tancats a la publicitat tradicional, 

com els banners, i estan cansats de ser manipulats. L’audiència 
online és més sofisticada que mai i ha après a “filtrar” la major 
part dels intents per cridar la seva atenció. Això ha suposat un 
repte per a les empreses de màrqueting en línia i propietaris de 
llocs web a l’hora de captar l’atenció del públic sense ser massa 
agressius.

Però un nou tipus de publicitat ha estat capaç de convertir-se en 
el centre de totes les mirades. Es coneix com publicitat nativa. 
Aquest tipus de publicitat està creixent en popularitat perquè és 
capaç d’oferir el contingut que els usuaris estan buscant. Està 
demostrat ja que la Publicitat Nativa encaixa millor amb els inte-
ressos dels usuaris. En aquest sentit, plataformes com AdNow 
segueixen aquesta tendència. Mitjançant l’ús de l’enginyeria 
més avançada poden fer coincidir els interessos dels usuaris 
amb la publicitat mostrada en forma de continguts, la qual cosa 
augmenta la possibilitat de conversions.

Com funciona l’eina AdNow? Un cop fet el registre en AdNo w 
es té accés a una plataforma intuïtiva i fàcil d’usar per al des-
envolupament de campanyes de publicitat nativa. Una eina ben 
fàcil. (de Reason Why)

NOVES EINES

http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2016/apr/27/6x9-a-virtual-experience-of-solitary-confinement
http://www.washingtonpost.com/pr/wp/2016/11/16/the-washington-post-integrates-with-uber-trip-experiences-api/
http://sp.adnow.com/sign-up
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Les empreses podran gestionar 
missatges de Facebook, Instagram i 
Messenger en una única bústia

Facebook posa en marxa una funcionalitat que farà més fà-
cil la vida dels community managers a l’hora de gestionar els 
missatges que rebin els comptes corporatives que gestionen. 
Almenys, en gestionar els que rebin en els perfils de Facebook, 
Instagram i Messenger, ja que la companyia ha llançat un sis-
tema perquè tots el missatges arribin a un mateix bústia i, des 
d’ell, es pugui donar resposta a tots ells.

La nova bústia unificada rebrà tant els missatges com els 
comentaris que deixin els usuaris i serà accessible des de 

l’aplicació mòbil de Pages Manager (des d’on es poden ges-
tionar els comptes corporatives). En l’aplicació, n’hi haurà prou 
amb prémer la icona de missatgeria, que es troba a la part infe-
rior de la Pàgina. Des d’ella es pot accedir a tots els continguts 
i fins i tot a una breu bio de les persones que han iniciat el con-
tacte. Segons la companyia, la nova funcionalitat estarà a punt 
per a ser provada per tots els usuaris de Pages Manager tant en 
Android com en iOS en les pròximes setmanes. (de Trecebits)

Nova versió de l’eina per crear webs 
de Google

Aquest 21 de novembre ha sortit una versió actualitzada de ma-
nera significativa i racionalitzat per a la creació de llocs web de 
Google per als clients de G suite.  Algunes coses sobre sites 
web de Google no han canviat. Sites segueix sent una eina per 
crear un lloc web bàsic. Segueix sent una de les aplicacions 
bàsiques G Suite. Encara es pot connectar el seu lloc a Google 
Analytics per entendre com els visitants naveguen per les pà-
gines del seu site.

NOVES EINES
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Sites web de Google ofereix ara la forma més senzilla de mos-
trar arxius de Google Drive en el context del web. Cada pàgina 
és ara una sola columna on és fàcil de llegir els continguts. 
Cada pàgina funciona bé en un escriptori, tauleta o telèfon. I els 
elements de cada lloc treballen junts, gràcies a temes, fonts i 
opcions de color que ajuden a crear un disseny coherent.

Aquí hi ha cinc coses a tenir en compte en fer el canvi de clàs-
sics sites web de Google a l’eina més moderna, d’aspecte con-
temporani: 1. Es poden crear pàgines web que mostren molt bé 
en qualsevol dispositiu. 2. Es pot inserir contingut de Google 
Drive i altres aplicacions. 3. Es pot encaixar un cert contingut 
extern. 4. Es pot personalitzar i moure les seccions de contin-
gut, i 5. Es pot publicar el nostre site en el nostre web a arreu 
del món.

La nova versió de l’eina de Google per a crear webs ofereix una 
forma elegant per publicar text, imatges i contingut de Google 
Drive i altres fonts de Google al web. Si s’utilitza G Suite amb 
Google pels nous sites, aquesta versió ofereix una de les més 
ràpides - i més simples - maneres de construir un lloc web en el 
treball. (de TechRepublic)

WeTransfer ara es diu “We”

WeTransfer s’ha redissenyat. I en el procés ha prescindit d’una 
de les dues paraules que fins ara li donaven nom. De mane-
ra que WeTransfer ha passat a ser únicament “We”. L’objectiu 
d’aquesta simplificació és posar el focus en la comunitat crea-
tiva més que en el mateix servei d’enviament d’arxius. Al nou 
logotip només es llegeix la paraula “We” i la tipografia s’ha mo-
dificat lleugerament perquè la lletra “e” sembli que somriu més. 
“Així vam crear un efecte més friendly”, diu Laszlito Kovacs, 
director Creatiu de We. 

We permet compartir arxius pesats  amb clients o amb proveï-
dors. Quina és l’avantatge d’un servei com We, enfront d’altres 
serveis que permeten compartir arxius pesats com ara, per 
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exemple,  Dropbox o Box.net? L’avantatge essencial és que es 
pot utilitzar el servei sense tenir la necessitat de crear un comp-
te. O potser tu ja tens creada aquest compte però la persona a 
la qual vas a enviar el correu va necessitar crear el seu propi 
compte per poder descarregar-se l’arxiu. És molest.

Amb WeTransfer, ni tu ni el teu destinatari necessiten d’un 
compte per poder intercanviar l’arxiu. El servei és totalment 
gratuït si envies arxius que no superin 2GB, la qual cosa per-
met realment un ús professional (dissenyadors, agències, im-
premtes). Aquí et vaig a explicar com funciona el servei. (de 
Reason Why)
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La PDLI alerta que les crítiques als 
mitjans anticipen futures censures
Per Libertadinformacion

La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació ha rebu-
tjat els atacs dels darrers dies contra els mitjans de comunica-
ció arran de la mort de l’exalcaldessa de València, Rita Barberá. 
“Les crítiques no són innocents i anticipen noves censures”, ha 
advertit, tot recordant que es produeixen quan sobre la taula 
hi ha una proposta del PP per “incorporar noves restriccions” 
a la Llei de protecció del dret a l’honor. “La culpabilització dels 
mitjans pretén crear, al nostre parer, un clima adequat que jus-
tifiqui aquestes i altres retallades a la llibertat d’informació”, ha 
alertat la PDLI.

Davant les crítiques, la presidenta de la Plataforma, Virginia Pé-
rez Alonso, reivindica que la fiscalització dels poders públics és 
la raó de ser del periodisme: “Ens culpen als periodistes de po-
sar el focus just on tenim que posar-lo: en polítics que gestionen 
el de tots com si fos seu”, piulava la setmana passada.

La PDLI recorda que, en la passada legislatura, ja va tenir que res-
pondre al ministre de Justícia, Rafael Catalá, quan va obrir la portar 
a sancionar els mitjans que publiquessin filtracions judicials per pro-
tegir la confidencialitat i la presumpció d’innocència, el que va rebre 
el rebuig generalitzat d’entitats i organitzacions periodístiques.

Per a la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació, 
aquest seria un tema ja resolt: “La Constitució consagra el 
dret fonamental a la llibertat d’informació i els jutges, quan han 
hagut de ponderar el possible conflicte amb altres drets indivi-
duals, com el de l’honor, s’han anat pronunciant reiteradament 
a favor de la primera quan es tracta de figures de rellevància 
pública i assumptes d’interès general”, remarca.

La  Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI)  
sorgeix per la preocupació d’un grup d’organitzacions i per-
sones de l’àmbit jurídic, del periodisme i dels moviments so-
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cials davant les amenaces als drets de llibertat d’informació 
i d’expressió a Espanya. Entre les activitats que realitza la  
PDLI destaquen el seguiment i difusió dels atacs a la llibertat 
d’expressió, tant contra periodistes i mitjans, com contra acti-
vistes, moviments socials o ciutadans; també promou campan-
yes per reaccionar a projectes de llei restrictius de les llibertats 
d’expressió i informació.

L’Associació de Premsa de Madrid 
(APM) va perdre 1.200 associats en 2016

L’Associació de Premsa de Madrid (APM) ha tancat un any ne-
gatiu en la seva Assemblea General on es van aprovar els pres-
supostos del proper curs. Durant l’Assemblea, la seva presiden-
ta, Victòria Prego, va intentar donar missatges tranquil·litzadors 
als seus associats després de la pèrdua de l’assegurança mè-
dica patrocinat per la Comunitat de Madrid. Prego va qualifi-
car l’any com “tumultuós i angoixant” i va confirmar que durant 
aquest període s’han donat de baixa 1.200 associats. 

En acabar 2015 la Comunitat de Madrid presidida per Cristi-
na Cifuentes posava fi a l’històric assegurança mèdica de 

l’Associació de Premsa de Madrid, servei que des de 1973 
comptava amb el suport de la sanitat pública madrilenya. 
L’oposició votava en contra de mantenir aquesta prestació, el 
que va obligar a Cifuentes a retirar els 8,6 milions d’aportacions 
anuals a aquest sistema que permetia als associats a l’APM 
tenir millors prestacions que el sistema públic. 

L’APM va decidir finalment optar per un sistema alternatiu sig-
nant amb la Mútua d’Advocats, però amb costos considerable-
ment més elevats per als associats. L’objectiu ara és treure a 
l’APM l’estigma d’una associació al servei de les seves presta-
cions sanitàries per fomentar el perfil estrictament professional 
i de defensa dels associats. (d’AEC)

El professor Fondevila presenta el 
seu llibre “Formación Curricular en 
Diseño para Todas las Personas en 
Periodismo”

El terrassenc Joan Francesc Fondevila Gascón, professor de 
diverses universitats, director del CECABLE i col·laborador de 
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l’AMIC, va presentar a Saragossa (sala de la Corona, Govern 
d’Aragó), el seu llibre “Formación Curricular en Diseño para Todas 
las Personas en Periodismo”, per a l’elaboració del qual va ser 
elegit per la Fundación Once i Crue Universidades Españolas.

“És molt bonic i un honor per a mi haver 
escrit aquest llibre, centrat a sensibilitzar 
els futurs professionals del Periodisme 
sobre el Disseny per a Totes les Perso-
nes”, exposa el doctor Fondevila, profes-
sor titular d’Universitat (UPF, Blanquer-
na-URL, Escola Universitària Mediterrani 
de la UdG, UOC, UAB, UB, UCJC, EAE-
UPC). El Disseny per a Totes les Persones en l’àmbit del Periodis-
me incorpora la idea d’adaptar l’ensenyament i els continguts a la 
Universitat i, després de la fase acadèmica, a l’àmbit professional. 
En plena societat de la banda ampla i en una dinàmica de cloud 
journalism i necessitat constant de continguts, l’enfocament en els 
estudis de Periodisme és fonamental per a un exercici sensibilitzat 
de la professió, que es trasllada a l’opinió pública.

En el projecte també hi participa el Reial Patronat sobre Dis-
capacitat. Fondevila va liderar el projecte i va coordinar repre-

sentants de la Universidad Complutense de Madrid, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, de la Universidad de Santiago de 
Compostel·la i de CEU San Pablo, entre d’altres universitats. 
La publicació inclou l’anàlisi sobre el Disseny per a Totes les 
Persones en Periodisme Digital, en la línia del Grup de Recerca 
sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Banda Ampla i en el 
Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors de Monetització 
de Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital (SIMPED), del CE-
CABLE, l’Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de 
Girona (UdG), l’Observatori de la Comunicació Científica de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Blanquerna-Universitat Ra-
mon Llull i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i dels 
quals és investigador principal el doctor Joan Francesc Fonde-
vila Gascón. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Convocatòria de projectes del BTV 
Lab

L’espai d’innovació i desenvolupament de Barcelona TV, el BTV 
Media Lab, ha obert la primera convocatòria per acollir i donar 
suport a projectes innovadors en l’àmbit dels mitjans de comu-
nicació i les indústries creatives. La iniciativa ofereix la cessió 
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temporal d’espai per al desenvolupament dels projectes, la in-
versió en material i un servei d’assessorament. El termini per 
presentar candidatures finalitza l’1 de febrer.

La convocatòria es dirigeix a projectes vinculats a l’audiovisual, 
els mitjans i les indústries creatives, amb un model de negoci 
viable, que mostrin un component innovador en almenys una 
de les següents parts del procés de desenvolupament: disseny, 
producció, gestió, promoció, distribució, explotació i relació 
amb els espectadors-usuaris-consumidors. Es poden consultar 
les bases de la convocatòria CLICANT AQUÍ  (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.  

Es poden consultar les bases CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Consells per escriure a Facebook i Twitter. On 
line. Divendres, 2 de desembre (de 10:00h a 11:00h) - Els mis-
satges que penges a Twitter i Facebook arriben als teus usuaris 
tal i com tu vols? Per millorar l’efectivitat de les teves accions 
cal saber que cada xarxa social té unes característiques espe-
cífiques que fan que necessitem adaptar el nostre llenguatge 
per tal que el nostre missatge aconsegueixi els seus objectius. 
Sílvia Llombart ens donarà uns consells bàsics i trucs molt útils.

SEO per a comunicadors - Nivell avançat. Barcelona. Dilluns, 
12 i 19 de desembre (de 16:00h a 20:00h) - 
L’objectiu del programa dissenyat per Pilar Yépez és aprofundir 
en el SEO (Search Engine Optimization) des d’una perspectiva 
global i aplicar-lo a la labor dels professionals de la comuni-
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cació. Per fer-ho, es partirà dels coneixements adquirits en el 
nivell introductori del curs i es treballarà de forma específica en 
l’àrea de màrqueting de continguts per al SEO i tots els aspec-
tes relacionats amb l’elaboració de “redaccionals SEO friendly”.

Taller pràctic de periodisme de dades. Barcelona. Dimarts, 
13 i 20 de desembre (de 15:30h a 18:30h) - 
Des que fem servir dispositius mòbils intel·ligents, les dades es 
troben per tot arreu. Els periodistes hem d’entendre-les, analit-
zar-les i saber explicar històries periodístiques a partir d’elles. 
Aquestes poden ser publicades a un mitjà o ser de gran utilitat 
per a una institució, una administració pública o una empresa 
privada. Karma Peiró mostrarà el funcionament de diverses ei-
nes que permeten la cerca i l’anàlisi de les dades i la visualit-
zació interactiva.

Webinar: Introducció al Branded Content. On line. Dimecres, 
14 de desembre (de 15:30h a 16:30h) L’objectiu d’aquest we-
binar dirigit per Pilar Yépez és fixar els principis del desenvolu-
pament branded content: un contingut útil, bé sigui de tipus in-
formatiu o d’entreteniment, que integrarà la marca, essent tant 
rellevant per a l’usuari com per a la marca en si mateixa.

Taller de vídeo en directe per a xarxes socials. Barcelona. Di-
vendres, 16 de desembre (de 09:30h a 14:30h) - Facebook Live 
Video, Periscope i ara Youtube disposen de la funció d’emissió 
de vídeo en directe per al seus seguidors. Es tracta del vídeo en 
directe en xarxes socials, un nou format de comunicació que és 
directe, de gran audiència i amb interacció. Aquest taller, dirigit 
per Enrique San Juan, està pensat per aprendre a dominar la 
tècnica i augmentar radicalment l’impacte en social media.
  
Els cursos del Col·legi de Periodistes de Catalunya estan 
oberts tant als col·legiats/des com a tots aquells professionals 
no membres interessats en la formació centrada en el periodis-
me, la informació i la comunicació, com és el cas dels associats 
a l’AMIC. Són bonificables, és a dir que l’empresa pot recuperar 
l’import dedicat a la formació, i el CPC gestiona els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. (de CPC)
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Neix la Càtedra The Modern Kids & 
Family especialitzada en comunicació 
infantil i juvenil
 Per Infoperiodistas

Acaba de néixer la Càtedra The Modern Kids & Family amb 
l’objectiu de ser un referent acadèmic internacional en forma-
ció, divulgació i investigació en la comunicació infantil i juvenil 
i convertir-se en el punt de trobada de les últimes investiga-
cions sobre Tendències Socials i de Consum de la infància i 
l’Adolescència 

L’equip docent estarà compost per professors d’àrees com Psi-
cologia, Educació, Sociologia, Antropologia, o Estadística  de 

les Universitats Pompeu Fabra, Oviedo, Alacant i Huelva, i en 
ella  participaran docents de l’àmbit professional que exercei-
xen el seu treball en departaments de màrqueting, comunicació 
i investigació.

L’agència The Modern Kids & Family ha posat en marxa en 
col·laboració amb la Universitat Complutense, aquesta primera 
càtedra europea de Comunicació i Màrqueting Infantil i Adoles-
cent, la formació pretén investigar, divulgar i formar els profes-
sionals que treballaran amb un públic exigent i especial com és 
el dels menors i que exigeixen un coneixement i responsabilitat 
en les accions dirigides cap a ells.

La Càtedra comptarà amb un consell empresarial que actuarà 
com consultiu pel que fa a les necessitats dels anunciants i com 
a via de comunicació i actualitat permanent entre l’acadèmic i el 
professional, dels quals en serà una eina.

Entre els fins de la Càtedra destaca la formació dels pro-
fessionals a través de l’organització de seminaris, cursos 
d’especialització i un màster europeu sobre comunicació i màr-
queting infantil en la seva globalitat i especialitats en disciplines 
associades.
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La investigació serà una eina bàsica, un veritable pilar de la 
Càtedra, i posarà èmfasi en el foment de la responsabilitat so-
cial i ciutadana aplicant tècniques pròpies qualitatives en què el 
nen i l’adolescent participin.

Es realitzaran dues investigacions a l’any denominades “Kids 
State” i “Young State”, en què s’informarà de la situació de la 
infància i els joves en àmbits com consum, societat, ciutadania, 
mitjans de comunicació i escoles.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El futur dels mitjans i la reconversió 
digital
Per Mariano Blejman, manager / Mediafactory

 
Dues setmanes abans de les eleccions que van donar guanya-
dor a Donald Trump a Estats Units, una empresa d’Internet que 
es dedica a la intel·ligència artificial va publicar un informe dient 
que el magnat republicà guanyaria les eleccions. El sistema ja 
havia predit correctament les últimes tres eleccions presiden-
cials dels Estats Units, i encara que la notícia va ser aixecada 
per la majoria de les plataformes digitals, ningú va posar les 
mans al foc per ella. Ningú volia acceptar la realitat: el sistema 

MogIA de Sanjiv Rai va tenir en compte 20 milions de dades 
sistemàtiques extretes de Google, Facebook, Twitter i YouTu-
be, i va encertar. En aquest cas, bàsicament, la intel·ligència 
artificial va fer prediccions de resultats en base a comentaris, 
expressions de valor, quantitat de mencions, etcètera.

Quina serà la noticia més llegida de demà? Segurament els 
algoritmes ja ho saben, i fins i tot les màquines poden escriure 
aquestes històries sense necessitats de la intervenció humana. 
Associated Press, per exemple, pot generar fins a 2.000 articles 
per segon de lectura decent a través del seu projecte Automa-
ted Insights que pren informes de la borsa, i resultats esportius 
i els converteix en articles dignament llegibles. 

Ens hi haurem d’acostumar. El periodisme està reconstruint les 
seves regles, mentre la indústria d’Internet li menja els talons. 
A les redaccions més innovadores es fa servir la tecnologia per 
a la cobertura: les eleccions ja no només es realitzen amb pe-
riodistes als búnquers i enquestadors professionals, sinó també 
amb equips interactius que visualitzen dades en temps real. Les 
enquestadores ja no són telefòniques sinó que es trackean les 
xarxes socials amb milers de dades, generalment matemàtics o 
físics, i els editors han de trencar les bombolles que creen les 
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xarxes socials (un llegeix el que vol llegir, el que va llegir abans 
i el que les xarxes socials pensen que és important per a un, 
diuen Google i Facebook). Els editors “humans” estan donant 
aquesta baralla entre el que s’ha de saber i el que es vol saber.

Els mitjans estan desesperats per recuperar el negoci de 
l’atenció i administrar la distribució. A les redaccions més 
avançades es parla de recuperar l’anàlisi d’audiències per no 
delegar l’anàlisi demogràfic a les xarxes socials, de tenir mo-
dels estadístics per detectar noves temàtiques. Es juga amb 
testeig de títols per captar més audiències, s’inverteix en reali-
tat virtual, en realitat augmentada, s’armen equips interactius, 
es treballa en millorar l’experiència dels usuaris.

Les xarxes socials, els llocs de vendes d’actuacions, els sis-
temes de recomanacions, van canviar les regles del joc. Els 
quioscos comencen a no tenir sentit si les notícies es distribuei-
xen a través dels telèfons mòbils. El lloc dels mitjans amb la 
irrupció d’Internet es va modificar amb una velocitat inusitada 
com no havia passat des de les primeres versions de diaris 
fa 300 anys. Mai abans tants actors agressius s’havien ficat 
en negocis que van ser monopoli dels mitjans. Els mitjans van 
deixar d’estar en el medi. Van deixar de ser interlocutors entre 

les marques i el espectadors, van deixar d’administrar la infor-
mació demogràfica i van deixar de ser empreses florents de 
la revolució industrial per diluir-se en economies evanescents.

La monetització també està canviant. La compra de publicitat 
programàtica: és a dir, la compravenda automàtica en micro-
segons de publicitats a través de les xarxes de publicitat on 
line. La més famosa és la de Google, però no l’única. D’altra 
banda, el màrqueting de continguts: es calcula que els adblocks 
(aquestes funcions dels navegadors per evitar veure publicitat) 
representen en alguns mercats més del 30% del trànsit. És a dir, 
els mitjans perden el 30% dels seus ingressos i estan buscant 
en el màrqueting de contingut (les famoses publinotas, diguem) 
una forma d’evitar als adblockers. Època fascinant, destí incert.

Finalment, els mitjans es concentren en el que millor saben fer: 
administració de reputació, generació valor agregat, atenció 
dels seus lectors i comunitats. En la indústria es parla fa un 
temps de l’efecte Jeff Bezos. L’exitós amo d’Amazon va com-
prar l’històric Washington Post, i encara que molts ho van veure 
com una amenaça per a la independència editorial, val la pena 
estudiar l’impacte de l’encreuament de cultures (el d’Internet, 
amb el de la premsa tradicional). Una de les primeres decisions 
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de la nova administració va ser la de tractar a la redacció com 
una empresa de tecnologia. En el primer any l’àrea editorial va 
passar de tenir tres programadors de programari a més de cent. 
No van entrar a administrar la web, ni a configurar servidors, 
sinó a fer contingut. I va tenir el seu resultat: segons comScore, 
el Post va desplaçar al New York Times en trànsit a l’octubre 
de 2015 atraient gairebé 67 milions de visitants únics per mes, 
contra els 65 milions del Times, i no ha parat de créixer.

El secret? No hi ha secret, sinó execució. Ja ho havia descobert 
BuzzFeed: cada article periodístic és una petita empresa que té 
la seva vida pròpia, els seus canals de distribució, la seva ex-
periència d’usuari, i equips pensant en com fer que els lectors 
es quedin més temps, interactuïn millor, i els deixin més dades 
que puguin ser monetitzades. Per cert, al New York Times ja 
l’havia passat BuzzFeed que va entendre tot d’Internet i ho va 
saber aprofitar. Al cap i a la fi, a qui no li agrada compartir fotos 
de gatets.
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Víctor Sampedro: “Fem un periodisme 
que la gent no vol”
Per Alfredo Casares / DN Laboratorio

El catedràtic Víctor Sampedro, autor de “El quart poder en xar-
xa”, assegura en una entrevista que els periodistes d’avui són 
imprescindibles per fer el periodisme del matí, “però amb un gir 
copernicà de plantejaments, d’habilitats i de destreses”.

Firma un assaig de 272 pàgines i ja en la línia 18 s’afanya a 
aclarir que el que segueix no és un atac al periodisme sinó tot 
el contrari, una defensa apassionada. Aquesta matinera adver-

tència és el preàmbul d’una “crítica honesta, una autocrítica”, 
com la defineix l’autor. Un exercici que esdevé en un escrutini 
ferotge.

El catedràtic Víctor Sampedro dirigeix el Màster en comunica-
ció, cultura i ciutadania digitals que imparteix la Universitat Rei 
Joan Carles al MediaLab Prado, a Madrid. En el seu llibre El 
quart poder en xarxa revisa el paper dels periodistes i les em-
preses de mitjans i pronostica que la seva supervivència reque-
reix d’un canvi profund, radical. Sampedro atorga al periodisme 
i als periodistes la capacitat i la responsabilitat d’aconseguir 
una transformació social que contribueixi a la regeneració de-
mocràtica.

El seu diagnòstic és extremadament sever, despietat.
Sí, el llibre és despietat perquè veig trets de degradació en 
l’àmbit acadèmic i en el professional. I en l’àmbit professional 
del periodisme, si em posés una mica dramàtic, parlaria de punt 
d’extinció. Són altres facultats, i no les de comunicació, les que 
estan fent millors anàlisis i propostes de viabilitat del periodis-
me i són uns altres, altres empreses i altres ciutadans que no 
estan llicenciats com a periodistes, els que estan fent millor pe-
riodisme actualment. 
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Molts periodistes es veuen sotmesos avui a una tremenda 
pressió, exercida simultàniament des de diversos flancs: 
la precarietat laboral, els acomiadaments i les baixades de 
sou; la desconfiança dels ciutadans cap als mitjans per 
als quals treballen; les concessions als poders polítics i 
econòmics, o la forçosa necessitat d’adaptar-se a un entorn 
digital desconegut. En la seva resposta i en el seu llibre fa 
la sensació que no compta amb els periodistes d’avui per 
fer aquest periodisme del demà. I és molt dur amb ells.
Sí, i entenc que això faci mal. Insisteixo que són crítiques que 
dirigeixo cap al meu propi àmbit d’acció, jo sóc acadèmic i pe-
riodista, i la meva pròpia institució. Hi ha un amic hacker que 
m’escriu els seus correus dient-me que no són temps per fer 
qualsevol cosa, i jo li contesto que tampoc ho són per dir o 
escriure qualsevol cosa. Crec que ens estem jugant molt en el 
moment actual, ens estem jugant la possibilitat de reinventar-
nos com a instàncies educatives i d’experimentació social, que 
la universitat i el periodisme tornin a ser el que van ser.

Però contempla vostè en aquest procés als periodistes actuals?
És impossible fer el periodisme del demà sense els periodis-
tes d’avui. No són només necessaris, són imprescindibles. Són 
imprescindibles però amb un gir copernicà de plantejaments, 

d’habilitats i de destreses. Ha arribat el moment que les redac-
cions reconeguin que el producte que estan traient no és volgut 
per l’audiència. La gent no està disposada a comprar i a pagar 
per la informació tal com ara se’ns ofereix. Això és una realitat: 
hi ha molt poques empreses informatives viables. En els bons 
temps dèiem que fèiem el periodisme que la gent volia, perquè 
simplement la nostra tirada ens permetia dir-ho. Ara hem de dir 
que fem un periodisme que la gent no vol. I és obvi que per als 
periodistes hi ha molts més estímuls i molts més suports fora de 
les redaccions que dins d’elles, tal com estan ara configurades.

Vol dir que els periodistes necessiten sortir de les redac-
cions per fer aquest periodisme?
És que el periodisme no es pot fer dins de les redaccions. El 
periodisme que es fa dins de les redaccions són les notes de 
premsa que vénen fonamentalment vinculades a les carteres 
de publicitat que té cada redacció i a les fonts institucionals 
amb més poder, que també estan dins de la redacció d’alguna 
manera, no? Insisteixo, la gent ja no paga per publicitat ni per 
propaganda política.

Vostè fa servir qualificatius dolorosos en referència al pe-
riodista. I cito literalment del seu llibre: “Guardià dels se-

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

crets del poder ancorat en rutines professionals obsoletes. 
Paternalista amb els ciutadans. Atrapat en un univers priva-
tiu on compartir és robar. Defensa un monopoli de sabers 
passats de moda. Presoner de discursos estandarditzats i 
beats. Desbordat per la seva pròpia necessitat de supervi-
vència, no és capaç d’oferir respostes prou creatives a la 
crisi del periodisme perquè actua més des de la necessitat, 
que cal menjar, que des de la passió professional”.
Sento que això soni dur, però vull insistir: tota crítica és una 
autocrítica i em sembla que és indiscutible. Portem més d’una 
dècada sabent que si amb el nostre periòdic no oferim una co-
berteria completa o no oferim alguna cosa més, la gent no veu 
raó suficient per carregar amb aquest pes de paper, tacar-se les 
mans i després haver de reciclar-lo.

Però què li queda llavors al periodista, segons vostè? Es-
capar de la redacció?
El llibre acaba amb un estudi que va fer una periodista jove 
del màster. Va parlar amb autors de 20 projectes de periodis-
me digital, que li van dir diverses coses. Primer, la necessitat 
de menjar ens ha portat aquí, ens ha portat a convertir-nos en 
propis empresaris de les nostres iniciatives. Segon, que aquest 
intent ens ha fet saber que o depenem del públic o estem morts, 

és el públic el nostre principal actiu. Tercer, que una vegada 
que sabíem que aquesta dependència del públic era certa, o 
els fem partícips de la nostra pròpia organització via socis, via 
mecenatges, via subscripcions, o formem amb ells comunitat 
més enllà del diari. Quart, ens vam adonar que o comencen a 
coproduir amb nosaltres i nosaltres amb ells, donant-los visibi-
litat, o estem morts. No vam guanyar tants diners com abans, 
però ens ho vam passar molt bé, aprenem molt i sabem que 
hem sobreviscut. Hi ha experiències d’un periodisme així no 
només de mitjans de comunicació sinó de petites seccions i 
finestres troneres per les que estan respirant vells dinosaures 
del periodisme.

Els periodistes s’han caracteritzat històricament per ser 
persones amb una enorme curiositat intel·lectual i capa-
citat d’observació. S’ha perdut aquesta figura avui? Seria 
adequat obrir les redaccions a altres disciplines, no només 
a la tecnologia, sinó al coneixement, a l’humanisme?
A veure, les redaccions han estat obertes fins fa, què ?, tres dè-
cades, quatre? Han estat obertes sempre. Una redacció tanca-
da era una que ja sabia el que volia dir i a qui l’hi volia dir, i això 
és un publicitari, no és un periodista. Jo no estic propugnant 
que passi res de nou en el periodisme, sinó que el periodisme 
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retorni al que era. Un periodista era un professional que es de-
finia per una curiositat inesgotable que el convertia en un “to-
dòleg” però en un “todòleg” que no era un venedor de crespells 
o de generalitats, sinó que donava informació rigorosa, puntual, 
que permetia comprendre almenys en els seus aspectes més 
bàsics el funcionament de l’economia, de les institucions po-
lítiques. El periodista tancat en la seva redacció i que xifri el 
seu valor en una agenda de contactes exclusius és un ésser 
improductiu en l’ecologia comunicativa del segle XXI. On, per 
exemple, els espais de treball són comuns i col·laboratius, on 
el producte i el servei s’estan reconfigurant constantment se-
gons les aportacions i les exigències dels usuaris, que són els 
que millor coneixen el producte i el servei. I que a més estan 
sotmesos a una transformació constant.

I abans?
Abans el diari era un producte que es donava tancat en un su-
port que era fix i estable, això és el que es pensava que era 
el periodisme. Cap dels nostres estudiants de periodisme con-
sumeix això. El que estan buscant és una altra cosa, en un 
altre lloc, i ho estan trobant. Estan consumint un flux constant 
d’informació que circula no en un suport fix, sinó en un canal 
que està vinculant molts missatges que no són informatius. Avui 

seguim funcionant amb paràmetres del passat. Ens trobem amb 
una realitat que converteix aquesta oferta actual en obsoleta i, 
anant un punt més enllà, injusta en termes socials.

Assegura vostè que internet no és la causa dels problemes 
del periodisme, sinó la seva condició de supervivència. I 
sosté que els públics més crítics han emigrat a altres pan-
talles, a suports que no són el diari imprès. En relació amb 
la capacitat crítica i la credibilitat, hi ha una cita al llibre de 
Borja Bergareche “Wikileaks confidencial” que m’agradaria 
portar a aquesta conversa. El director d’ABC, Bieito Rubi-
do, assegura: “Ara per ara, la premsa segueix sent capaç 
de fer caure governs; Internet per si sol, sense associar-se 
a una marca de pes i de trajectòria informativa, no anirà 
molt més enllà de la polèmica o l’espectacle “. Què opina?
Jo de vegades crec que parlo d’un país imaginat, inventat. Jo 
porto vivint uns cinc anys una realitat que desmenteix això que 
acaba de dir. Ningú hauria dit fa un any que la primera força en 
intenció de vot seria una que no existia. Ningú hauria dit amb el 
començament de la crisi que els mateixos mitjans que deien que 
la crisi no existia, perquè així ho deia el govern instal·lat, anaven 
a entrar en una crisi tan profunda que la viabilitat i la sostenibilitat 
de la immensa majoria acabaria sent molt qüestionable. Ningú 
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hauria dit que el periodisme anava a renéixer amb economies 
basades en micro mecenatge, el que tots vam conèixer com 
subscripció. La subscripció és tornar a l’essència, és la cons-
tatació més palpable perquè és un compromís de confiança de 
la credibilitat, el rigor. Ningú hauria dit que els propis periodistes 
tocats per la crisi anaven a ser els seus propis caps.

(...)

Això suposa un canvi radical de model...
És que o es produeix aquest canvi o, si no, l’altra lògica seguirà 
imperant: la lògica no serà simplement l’eficàcia, aconseguir 
determinats objectius. Serà l’eficiència com sigui. I l’eficiència a 
tot cost vol dir que precaritzes tant les condicions de treball per 
aconseguir el màxim rèdit que ningú està disposat a pagar per 
aquest producte.

Aquest model de sostenibilitat que s’esmenta és el que es-
tan assajant els nous projectes periodístics digitals avui a 
Espanya.
És clar. Assegurem un salari digne, assegurem un retorn de 
beneficis a la pròpia empresa i després busquem matalassos 
que ens permetin experimentar i avançar cap a reelaboracions 

del producte que haurem de dur a terme per seguir estant en el 
joc de l’oferta i la demanda. Cal experimentar amb els nous pú-
blics perquè si no, no renovarem audiències, i els nous públics 
necessiten, per exemple. gamificació, necessiten jugar amb les 
notícies.

El periodisme ha de saber que mai hi haurà públic suficient per 
costejar les molt bones notícies. I els vímets per construir aquest 
periodisme ja són aquí. Financial Times sap que la seva comu-
nitat de lectors és d’altíssim interès per a nombrosos gestors de 
l’economia i de la política mundial. Ells no van per números, per 
clics, sinó per temps de lectura. A tu què t’interessa, tenir molts 
lectors o lectors que consumeixin molt el teu mitjà? D’aquesta 
manera té tanta credibilitat el teu mitjà que l’anunci d’un cotxe es-
pecífic per a aquesta comunitat a la qual serveixes és pres amb 
una credibilitat fonamental. Per tant, augmenta les teves vendes 
d’una manera increïble precisament en el públic que volies.

(...) 

Què es necessita per fer bon periodisme?
Per al periodisme no serveixen els covards, els rutinaris o els 
mandrosos mentals; ser periodista no és per a qualsevol. Es 
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necessita gent humil als comandaments, molt humil, que sàpiga 
que no té cap solució immediata per al que està passant i que 
aquesta solució passa per escoltar i atendre demandes encara 
no explicades o mal formulades. Es necessita gent molt com-
petent, que conegui molt bé el món on està radicat i també les 
connexions d’aquest món amb una economia i amb uns fluxos 
d’ordre global de tota mena, no només econòmics, també hu-
mans i culturals. Es necessita gent disposada a adoptar nous 
camins que recórrer i capaç de bussejar en els seus propis 
equips, en els seus propis recursos, per veure quins d’ells són 
capaços de complir amb aquesta tasca que jo estic assenya-
lant.

Per al periodisme no serveixen els covards, no serveixen els 
rutinaris, no serveixen els mandrosos mentals. Ser periodista 
no és per a qualsevol. És per a aquell que es posiciona davant 
la realitat amb un compromís de fidelitat a ella mateixa i es po-
siciona davant d’una comunitat amb el compromís de diàleg 
constant i de servei. I per això no serveix qualsevol.

N. de la R.- Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden escoltar 
l’entrevista completa de llarga durada (1h30’) amb Víctor Sam-
pedro CLICANT AQUÍ  
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L’aposta del periodisme per la realitat 
virtual
Per Francesc Soldevila / Telecomunicacions i Periodisme

La dinàmica qualitativa de creació de continguts se centra 
cada vegada més en la trilogia hipertextualitat, multimèdia a 
i interactivitat. Utilitzant adequadament aquest trio d’elements, 
s’aconsegueixen continguts amb èxit gairebé garantit. En l’àmbit 
del multimèdia, un suport a considerar és la realitat virtual, el 
potencial per a connectar amb el consumidor és indiscutible.

Tot i que la inclusió de 
vídeo representa per a 
algunes empreses un 
gran esforç, compren-
sible en el cas de la 
infografia, el salt a la 
realitat virtual suposa un repte atractiu i útil per a l’estratègia 
de marques i de la publicitat. Inicialment aquest recurs es va 
assignar a marques amb segell tecnològic, que van incorporar 
la realitat virtual a les seves campanyes de màrqueting en les 
fases de llançament i fins i tot en previsió.

El següent pas va consistir en promoure propostes per tal de crear 
experiències de connexió amb el crossumer. Millorar la Quality of 
Experience (QoE) és l’objectiu últim d’aquestes activitats. I què 
millor que el del periodisme i les telecomunicacions per introduir 
aquesta eina? Alguns mitjans de comunicació inverteixen ja en 
realitat virtual per seduir la inversió publicitària prevista en aquest 
sector. El britànic The Guardian, avesat en l’entorn digital, dispo-
sa d’un equip de realitat virtual. Es tracta d’analitzar la forma d’ús 
del recurs en el periodisme d’investigació. Si conjuntament amb 
els continguts s’aconsegueix connectar (publicitat nativa) amb 
marques vinculades semànticament, l’èxit és doble: contingut 
atractiu (més trànsit, més publicitat ) i més ingressos, en plena 
onada del social journalism commerce , paladí de la Societat de 
la Banda Ampla.

Des de la perspectiva de perfils i de recursos humans, la com-
posició del conjunt responsable és reveladora de l’aposta del 
diari: una editora executiva i un director d’estratègia comercial 
al capdavant. Observar la realitat virtual com una font de millora 
periodística i monetitzadora és encertat.

En el terreny publicitari, el client desitja experiències inobli-
dables, sorprenents. La inclusió de la realitat virtual millora la 
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narració dels gèneres periodístics i altera d’arrel el storytelling 
de la informació. Es tractarà de l’eix vertebrador de la creació 
Millennial, digital ex novo trencant els esquemes clàssics del 
periodisme analògic traslladats, en mediamorfosis en ocasions 
forçada, a la sorra digital? El temps ho dirà.

Altres mitjans de comunicació escolten els cants de sirena de 
la realitat virtual, com el canal de notícies Sky News, l’app de 
realitat virtual funciona fins i tot en el cas d’utilitzar les ulleres de 
Google més low cost. La cadena genera una visió immersiva de 
les notícies, i fins i tot compta amb un plató de televisió adaptat 
a la realitat virtual.

El creixement de la demanda agregada és l’esperó que faltava 
perquè el sector periodístic es llanci en massa cap a la reali-
tat virtual. L’elenc de nous dispositius (Google al capdavant), a 
preus assequibles (79 dòlars l’esmentat a la fi de 2016) i amb 
un públic juvenil àvid de novetats, augura un futur ascendent. 
Esplendorós? Caldrà veure-ho. Altres novetats tecnològiques 
han aspirat a això i han estat escombrades pel tsunami digital.
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La integració de les redaccions ja no 
és el que era
Per Félix Bahón, investigador de l’Institut per a la Innovació Pe-
riodística (2IP) / Cuadernos de Periodistas

Hem conjugat el verb canviar en qualsevol dels plecs del concep-
te “periodisme”. La transformació és tan ràpida que termes de 
nou encuny es queden obsolets sense que amb prou feines ens 
n’adonem. I el pitjor, sense que els hàgim assimilat correctament. 
És el cas de la convergència redaccional. Tots els teòrics van 
començar el mil·lenni augurant que els diaris veurien integrar-se 
en un mateix espai les seves edicions de paper i internet. Era 
l’evolució lògica imposada per l’empenta de la revolució digital.

Les empreses, severament castigades per la crisi i obedients 
davant la demanda del mercat, han reorganitzat els seus es-
pais. No obstant això, el model de convergència, que va portar 
a moltes capçaleres a precaritzar la qualitat dels seus contin-
guts perquè calia adaptar-lo a totes les plataformes, no s’entén 
ara com fa deu anys. També aquest concepte canvia, el que 
fa que algunes redaccions emblemàtiques mostrin les seves 

sales com acordions que s’encongeixen i s’estiren. El ritme de 
l’autobombo sol ser el so de fons que ens arriba: la “aposta di-
gital” determina la importància d’organitzar bé la sala. La veritat 
és que, en aquesta successió de prova-error, l’anterior configu-
ració no era adequada.

El model de redacció 
en el qual tots els perio-
distes fan de tot no ser-
veix. Com diu Gastón 
Roitberg, hi va haver un 
moment en què la pe-
dra filosofal periodística 
estava en els periodis-
tes orquestra, ubicats 
en una redacció en la 
qual tots feien de tot. 
D’aquesta mentalitat 
transversal hem passat 
a una lògica horitzontal: 
cada plataforma ha de 
mantenir la seva iden-
titat pròpia. A la darrera 
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reestructuració realitzada a El País, per buscar un exemple proper, 
s’aprecia com els diferents nuclis (digital, imprès, audiovisual) es 
diferencien clarament, malgrat que tots ells mantenen la seva òrbi-
ta al voltant de la taula central, que és la que coordina la generació 
de contingut d’uns i altres nuclis, segons les plataformes en les 
que es distribueixin. No és -ni ha de ser- el mateix la presentació 
d’un titular pensat per a un mòbil que la que es generi per a un or-
dinador, amb moltes més possibilitats que un mòbil o una tauleta.

El repte professional d’aquesta integració horitzontal rau en 
conèixer com funcionen les plataformes emergents, detectar 
quines són les xarxes més populars i ser-hi i interactuar. Pel 
que fa al contingut, cal saber com traslladar una història pe-
riodística a aquestes xarxes. Cal conèixer els elements propis 
de cadascuna: com encapçalar la informació, si porta vídeo, 
fotografia o quin format és més apropiat perquè l’usuari pugui 
rebre totes les dades. Però, a més, cal pensar en l’horari de 
publicació i adequar el registre narratiu a ell.

Perquè un diari estigui a internet ja no li serveix una simple 
rèplica de l’imprès al digital, o viceversa. I a la xarxa canvia 
segons el dispositiu de visionat, ara que sabem que la pantalla 
del mòbil guanya importància.

La proposta que tots els redactors es puguin ocupar de totes 
les tasques possibles i que els editors rebin materials fins i tot 
per a noves plataformes per explorar, com són els televisors, 
per exemple, no se sosté. Perquè els diaris s’han convertit en 
grans generadors d’informació, tant pròpia com curada, però 
sempre amb l’etiqueta del prestigi de marca que proporciona 
la capçalera. Convé mantenir l’especialització amb diferents ni-
vells, tal com l’imprès requereix (i transmet a la resta de les pla-
taformes, si bé no com un simple bolcat d’informació, sinó com 
una adaptació). Aquesta fórmula de convergència també per-
met un procés invers: que les notícies generades s’intercanviïn 
automàticament entre les plataformes. Així, el paper tindrà au-
tomàticament les dades d’un vídeo exposat a la web i les info-
grafies generades pel nucli corresponent podran distribuir-se 
en tot el multiproducte informatiu.

No és ni més ni menys que una reestructuració de la con-
vergència de les redaccions que obeeix a les necessitats de 
l’audiència, que ha passat de ser lectora a ser usuària en pan-
talles. Però el procés de canvi encara segueix i les sales de 
redacció estan obligades a romandre en un estat de “beta” per-
manent. El canvi apunta inexorablement al digital, encara que 
en la consciència de tots quedi la idea que en algun moment 
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aquesta capçalera va ser principalment un diari. I fins el mateix 
nom serà residual si la tendència del mercat s’imposa. Molt po-
ques capçaleres sortiran tots els dies. Sembla que la impressió 
quedarà relegada al cap de setmana, que és quan més temps 
es té per a la lectura reposada. I apareixeran nombrosos suple-
ments i edicions especials que puguin donar suport a la publi-
citat, que encara segueix sent la gran generadora d’ingressos.

FONTS: State of the News Media 2015 (Pew Research Center), 
Periodismo disruptivo, dilemas y estrategias para la innovación 
(Gastón Roitberg y Franco Piccato, comps. La Crujía Ed.), El-
pais.com

Canvis en el perfil del periodista
El paper del professional en les noves redaccions segueix sent 
crucial. El mercat informatiu no es pot deslocalitzar, com suc-
ceeix amb la producció de cotxes o el cultiu de tomàquets. La 
informació local no es pot generar a la Xina, i necessita analis-
tes coneixedors de la realitat més propera. A més, la informació 
a la xarxa se’ns ofereix d’una manera tan excessiva que es fa 
imprescindible l’ofici del “curador de continguts”, que filtra, tra-
dueix i jerarquitza l’allau de dades.

Els grans diaris i també pure players  [mitjans exclusivament 
digitals], com Mashable, BuzzFeed i Vox, han incorporat pro-
ductes informatius específics per a dispositius mòbils. Neces-
siten professionals que es moguin bé en aquest camp. Tan-
mateix, això no vol dir que tots en les seves redaccions siguin 
el que s’ha vingut a anomenar “periodistes híbrids o amfibis”. 
L’especialització temàtica segueix pesant molt en la professió; 
però amb la incorporació del periodisme de dades, la investiga-
ció exigeix que el redactor segueixi aprenent i s’involucri en la 
tecnologia. Si té coneixements bàsics d’Excel, podrà extreure i 
ordenar dades de documents massius, com és el cas dels ge-
nerats per les administracions i els comptes d’empresa.

Encara ens movem en el camp de la motivació personal. És el 
mateix periodista el que compra el seu telèfon mòbil sense es-
perar que l’hi regali la seva empresa. No serà un dispositiu de 
comunicació, sinó una eina més de treball en què convé invertir 
diners i temps. El nou professional no pot permetre’s instruments 
obsolets. Ell mateix ha d’entendre els nous codis tecnològics i el 
de les audiències amb la mateixa lògica laboral amb que fa anys 
va aprendre nocions de taquigrafia per prendre notes ràpides du-
rant les entrevistes. No és obligatori, tot i que cada vegada es fa 
més necessari, i marca la diferència en un mercat molt competitiu.
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En el llibre coral Periodisme disruptiu, dilemes i estratègies 
per a la innovació es posa l’accent en això. Estem sumits en 
una gran quantitat d’informació basada en productes informa-
tius que parteixen del text com a base. Cal començar a pensar 
en periodisme mòbil. Per a un redactor, manejar programes de 
desenvolupament web per a peces interactives no és un co-
neixement bàsic. Hi haurà especialistes que s’ocupin d’això en 
la redacció integrada. No obstant això, se suposa que ja sap 
utilitzar el seu telèfon mòbil per gravar un vídeo si es troba de 
cop i volta davant un esdeveniment notícia. Podrà publicar-des 
del mateix lloc del succés i avisar d’això a la redacció directa-
ment amb una nota a la plataforma corresponent. Davant d’una 
filtració massiva de documents al mitjà, el coneixement d’Excel 
permetrà realitzar treballs d’extracció de dades.

Les habilitats híbrides li donen al periodista una gran autono-
mia. La possibilitat de produir continguts adaptats a una xarxa 
específica, amb el format adequat i el registre narratiu correcte 
enriqueix la informació. La tecnologia, la seva utilització i fins i tot 
el maneig de les noves xarxes socials és una matèria dinàmica. 
Requereix un aprenentatge continu que va associat amb l’ofici.

FONTS: Journalism.org, Periodismo disruptivo, dilemas y es-
trategias para la innovación (Gastón Roitberg y Franco Piccato, 
comps. La Crujía Ed.)
 
“Wapo” explica les raons del seu èxit
Quan encara no s’han complert els tres anys des que Jeff Be-
zos comprés The Washington Post, ja s’han posat sobre la tau-
la alguns èxits del que significa dirigir un diari amb mentalitat 
d’empresari digital. El wapo s’ha convertit en l’exemple a seguir 
per la competència, inclòs The New York Times, al qual ha su-
perat en visites. El web compta amb 73,5 milions de visitants 
mensuals, el que suposa més del doble de 30,5 milions que 
tenia quan va arribar Bezos. Una de les raons principals del 
creixement no ha estat la injecció de capital que ha portat l’amo 
d’Amazon, sinó la seva aposta pels periodistes de la casa i la 
incorporació de nous professionals amb experiència a la xarxa.
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Ho va explicar el responsable de l’edició digital del diari, Emilio 
García-Ruiz, en l’últim Congrés de Periodisme Digital d’Osca. 
En la seva xerrada -una autèntica lliçó magistral de periodisme 
digital- va apuntar que Bezos no va canviar la cúpula del diari. 
L’empresari confia en la professionalitat dels periodistes d’una 
capçalera que compleix ara 140 anys, 20 a la xarxa, i que es 
va fer famosa a la dècada dels 70 després d’investigar el cas 
Watergate, un dels grans fites informatives del segle passat. En 
la seva exposició, García-Ruiz va desgranar les claus del que 
s’ha après en el seu periòdic. Com, per exemple, que la majoria 
de l’audiència s’ha fet mòbil en els últims anys: calculen que el 
66% arriba per aquesta via. O que la distribució del contingut 
ve en un 80% de les xarxes socials i Google, el que suposa 
un canvi dràstic per a la mentalitat dels periodistes de la casa 
amb respecte al que pensaven tan sols fa cinc anys. El fet que 
es controli exclusivament el 20% de la distribució de contingut 
els ha obligat a dirigir l’atenció a detalls que abans quedaven 
eclipsats pel desig de presentar una  home page  [portada] per-
fecta. La conclusió per a ell és que a internet la portada no és 
tan important.

Bezos ha adoptat una estratègia completament diferent a la 
seguida per la resta dels mitjans a la xarxa. Passa per tenir 

paciència en aconseguir resultats empresarials que posen la 
vista, com va fer amb Amazon, en 2025. Això proporciona molta 
tranquil·litat a la redacció i dóna avantatge sobre la competèn-
cia, apurada pels resultats que presentarà a la propera junta 
d’accionistes. L’estratègia actual del diari consisteix a oferir 
contingut per a tots, especialment en xarxes socials com Fa-
cebook, Twitter i Instagram, perquè la gent ha decidit comu-
nicar-se mitjançant elles. Bezos creu fermament en la teoria 
de l’embut, segons la qual, encara que molts vegin el teu diari 
digital, són molt pocs els que pagaran per la informació. Per 
això, vol augmentar l’audiència que vegi els seus productes a la 
xarxa; així creixerà el percentatge dels que es colin per aquest 
embut. “Vol créixer, créixer i créixer, i com més gent vegi el 
contingut, millor. Cal anar allà on està la gent per oferir aquest 
contingut, tant és que sigui YouTube, snapchat o Instant Articles 
de Facebook”, subratlla García-Ruiz.

FONTS: Congrés de Periodisme Digital d’Osca

Google o el preu de la comoditat
Google pot ser un gran aliat o el gran enemic, segons es miri. La 
Unió Europea (UE) considera que el cercador és culpable d’abusar 
de la seva posició dominant en el mercat dels dispositius amb sis-
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tema Android i, a més, prendre part en acords contra la competèn-
cia. El procés està encara en fase de recollida de proves. No obs-
tant això, a Espanya, el Tribunal Suprem (TS) ha sentenciat contra 
la política de la UE, que s’ha pronunciat en maig de 2014 sobre 
el dret a l’oblit. La sentència provoca certa complexitat jurídica, 
ja que la discrepància s’entén com una diferència d’interpretació 
entre jurisdiccions diferents (la del contenciós i la Civil), pel que no 
serà necessària una unificació de criteris.

(...)

El món digital tendeix a concentrar el poder en molt poques 
mans, cosa que els polítics europeus observen com una deriva 
perillosa. Des Silicon Valley es pensa que Brussel·les segueix 
un pensament ancorat en l’economia vuitcentista que no atén al 
canvi tecnològic. El món digital, segons els empresaris de la xar-
xa, imposa regles noves. La Comissió intenta mantenir la seva 
Agenda Digital i salvaguardar la independència i competitivitat 
del Vell Continent davant del corró d’aquest quintet de compan-
yies. El pols també s’està produint a Estats Units, les autoritats 
volen posar límits a l’immens i creixent poder d’aquestes em-
preses. Apple manté un dur enfrontament amb el Govern nord-
americà pel tema de la privacitat i el xifrat de missatges.

En els mitjans, tant tradicionals com pure players, no se sap 
molt bé com reaccionar davant el que es percep com a ajuda 
i amenaça al mateix temps. Les empreses de comunicació es 
veuen superades per aquestes macrocompanyies globals, que, 
a poc a poc, usurpen les seves tradicionals funcions informa-
tives i els treuen les seves xarxes de finançament. ¿Assistim 
al final d’un cicle en la forma de transmetre les notícies? Pro-
bablement sigui així, tal com s’anuncia des del Tow Center for 
Digital Journalism. 

Google és més que un cercador, s’ha convertit en el gran or-
ganitzador de les nostres vides i això pot alarmar. Abans, quan 
Facebook no era més que una xarxa social perquè els adoles-
cents intercanviessin fotos; Apple, un fabricant de dispositius 
tecnològics amb estil; i YouTube, una plataforma per pujar ví-
deos de gats, no hi havia motius per témer la seva expansió. 
Ara, quan s’han convertit en gestores del canvi i propietàries del 
futur tecnològic del món, s’ha posat de manifest una permuta 
de model de proporcions imprevistes.

FONTS: Ticbeat.com , Google.com , CJR.org
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Impossible ignorar al gran cercador
Sigui com sigui, Google s’ha convertit en un tema recurrent en 
els mitjans. Com diu el professor de la Universitat Pompeu Fa-
bra Lluís Codina, que ha estudiat detingudament el funciona-
ment dels cercadors, “a Google, estima’l o odia’l, però si ets 
periodista no el pots ignorar”. És utilitzat en més del 60% de les 
recerques web a tot el món, en el 90% a Europa i en el 95% a 
Espanya”. En el cas dels mitjans no passa el mateix que amb 
els particulars. Si una web no vol ser indexada pel gran cerca-
dor, tan sols ha de posar una línia de text en el seu servidor i 
Google, immediatament, passarà d’aquest lloc. És més, el cer-
cador s’està esforçant molt per acostar-se als editors.

Individualment, un redactor s’enfronta al cercador com a usuari 
i en això cal estar d’acord amb Codina quan diu que “Google 
no només va elevar la qualitat de les recerques i va proposar 
per primera vegada una solució eficient i escalable, sinó que es 
va centrar en el usuari i enfocar la informació com un tot, pro-
posant solucions globals i increïblement bones (i a cost zero) 
“. No obstant això, el professor avisa immediatament que un 
professional de la informació no hauria de caure en l’error de 
pensar que si alguna cosa no es troba a Google no existeix. És 
un dels perniciosos efectes del que ell anomena “monocultiu 

informacional”, de manera que en els seus estudis ha buscat 
alternatives (hi ha poques).

(...)

L’èxit de Google enfront dels cercadors anteriors és que, men-
tre aquests ordenaven els resultats en funció d’una paraula clau 
i les vegades que aquesta apareixia a la pàgina, ofereix una 
selecció molt més sofisticada en la qual compten, a més de les 
pàgines més enllaçades per altres pàgines considerades de re-
ferència pel cercador, els gustos personals de l’usuari (calculats 
segons l’historial de cerques realitzades). Amb el temps s’han 
afegit funcions que compliquen els algoritmes de cerca. Així, 
els resultats varien segons qui realitza la recerca i, fins i tot, 
des d’on es fa. Page Rank filtra totes les equacions possibles, 
independentment que es facin servir les mateixes paraules clau 
en la consulta. Un mateix usuari obtindrà resultats diferents si 
realitza la mateixa operació en moments diferents.

Codina conclou que un periodista pot acostar-se al cercador 
com a usuari quan consulta continguts per elaborar el seu tre-
ball, però també com a creador, en la mesura que publica con-
tinguts que serviran de material per alimentar altres recerques. 
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En tots dos casos, tindrà en compte que “una pàgina molt ben 
situada (en el top 10) gairebé segur que no serà de molt mala 
qualitat, però tampoc ha de ser ni molt menys la millorin quant a 
continguts, ni la que publiqui els informes més solvents, sinó la 
que tingui un millor equip de màrqueting o de darrere “.

En definitiva, un professional ha de conèixer mínimament el 
funcionament de Google i saber que, com a contraprestació a 
la gran comoditat, estem pagant un cert preu: no podem estar 
segurs que els resultats obtinguts siguin els millors documents 
existents sobre el tema i les consultes poden veure afectades 
per alguna restricció legal, com el dret a l’oblit, que en altres 
fonts es podria obviar. Si ja el té present i el reporter està dispo-
sat a triangular els resultats amb la confirmació fora de la xarxa, 
Google pot considerar-se un bon aliat.

FONTS: Lluiscodina.com, Google.com

N. de la R.- Aquest Dossier és un resum del treball La integra-
ció de redaccions ja no és el que era.  Els lectors d’El Butlletí 
de l’AMIC poden accedir al text complert del professor Bahón 
CLICANT AQUÍ 
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El periodisme en crisi?
Per Cristina López, màster en Políticas Públicas per la George-
town University / Hoy 

El periodisme en crisi? No, no és el periodisme el que està en 
crisi, sinó nosaltres, els seus lectors. I al periodisme el necessi-
tem perquè confronti al poder. Així de simple. 

Un dels avantatges més grans que ha tingut l’adveniment de les 
xarxes socials és l’accés a la informació, fàcil i ràpida, a moltes 
més persones. Per a molts, l’anterior ha significat una mena de 
crisi per al periodisme, ja que l’era digital ha portat a onades a 
la competència, i la publicitat o la subscripció com a tals ja no 
són suficients per costejar les tasques del periodista. Sumat a 
això, la facilitat d’obrir una pàgina web, posar-li qualsevol nom i 

disfressar-la de mitjà digital està inundant les xarxes socials i co-
rreus de les persones, tornant “virals” històries que simplement 
són mentida, per tal d’enriquir a alguns dels diners que vénen pel 
trànsit o amb els diners que els passen empreses o polítics per 
controlar els centres de troles. No, no és el periodisme el que 
està en crisi, sinó nosaltres, els seus lectors. I al periodisme el 
necessitem perquè confronti al poder. Així de simple. 

I les notícies falses no són inofensives. La seva viralitat pro-
vé que estan fetes per confirmar els prejudicis més íntims del 
lector ja sigui d’esquerra o de dreta. El lector està, per tant, 
predisposat a creure-les. El resultat és la polarització, la derrota 
de la veritat, la debilitació del criteri i la mort del debat sa. Són 
propaganda però disfressada d’objectivitat. I les xarxes socials, 
on les persones s’agrupen d’acord a característiques en comú, 
són un terreny summament fèrtil per a la disseminació d’aquest 
tipus d’històries. Encara que van jugar un important paper en 
l’elecció nord-americana, no són només una epidèmia als Es-
tats Units. Arreu se les veu a Twitter i Facebook, disfressades 
de mitjans digitals desconeguts amb “notícies” aduladores a un 
o altre costat de l’espectre polític. Compartides per un o altre 
amic. I no es tornen virals per mala intenció necessàriament. És 
per això que la millor eina per fer ciutadania és la informació i 
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per evitar el verí de la notícia falsa val la pena parar atenció a 
un parell de característiques: 

1. Confiï més en mitjans amb capçaleres reconegudes. Simple-
ment perquè tenen molt més a perdre. És per això que malgrat 
les seves moltes faltes, els mitjans reconeguts tendeixen a tenir 
millor periodisme que un bloc el nom del qual no s’ha sentit abans. 
La seva marca és part del que els manté operant i fan molt per 
preservar-la, incloent-hi, posar més cura amb la informació que 
publiquen. Tot i això, mantingui el seu sa escepticisme i llegiu amb 
ull crític. És quan ens distraiem, per còmodes, que ens manipulen. 

2. Havent dit això, llegiu la “lletra petita”. Les persones que es 
lucren d’enganyar lectors entenen molt bé el consell número 1. 
Més fàcil que treballar durant anys per posicionar una marca en 
el periodisme i demostrar el seu valor amb resultats, és robar 
la d’algú altre per aprofitar la seva credibilitat per disseminar 
mentides. Poseu especial atenció en la direcció de la pàgina 
web. Pot ser tan semblant que el canvi és imperceptible però 
un canvi petit fa tota la diferència.  

3. Entengui la diferència entre notícies, editorials i columnes 
d’opinió. Les notícies serveixen per informar d’un succés o cir-

cumstància, amb dades i evidència. Els editorials són la posició 
de l’empresa d’un periòdic referent a un tema específic, però no 
són necessàriament la veritat sobre aquest tema. Les columnes 
d’opinió, com aquesta, no són notícies tampoc: són la posició 
de qui l’escriu.  

4. Si és massa bo per ser cert, probablement no ho és. 

5. Si és bo, i a més, sembla cert, val la pena constatar què diuen 
altres fonts. Si realment el reportat és una cosa que va passar, 
després de (en aquests temps, minuts) cap mitjà de comunicació 
tindrà el monopoli de la història i podrà veure i comparar. 

6. Un bon reportatge periodístic (i aquests estan en perill 
d’extinció) mostra evidència. El periodista no espera que vostè 
el cregui només perquè li ho estan dient: sap que el seu deure 
és demostrar per què el que li està explicant és veritat. 

7. Tingueu en compte que Facebook, Twitter, o els seus correus 
electrònics no estan del seu costat en aquesta batalla. No tenen 
els incentius per aturar que una història falsa es torni viral. Vos-
tè sí que té aquest poder. Simplement, no deixant-se manipular 
i deixant de compartir.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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