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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: IME i Carat presenten l’estudi Present i Futur de la Premsa Digital a Espanya
D’AQUÍ I D’ALLÀ: OJD del mes de gener: El País i La Vanguardia ja són els únics que mantenen la barrera psicològica 
dels 100.000 exemplars/dia

COMUNICACIÓ DIGITAL
Les xarxes socials que més creixen

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Zenthinela: es manté l’optimisme i la inversió creixerà un 5%

NOVES EINES
Una panoràmica de la societat digital que ve

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Pot estar el futur de la premsa impresa en mans de publicacions amb data de caducitat?

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: L’opinió no entén de paritat
TRIBUNA: La inversió publicitària trigarà deu anys a recuperar les xifres de 2007
PETIT REPORTATGE: Com decideix el cervell quines notícies són prou valuoses com per esdevenir virals?
ANÀLISI: Estàndards per a la innovació
DOSSIER: Això és el que cobren els professionals de Màrqueting a Espanya
OPINIÓ: La crisi en la circulació de textos és exclusiva d’occident
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IME i Carat presenten l’estudi Present 
i Futur de la Premsa Digital a Espanya
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

IME i Carat han publicat un informe sobre “Present i futur de 
la premsa digital a Espanya”, on s’han analitzat les caracte-
rístiques i evolució de les audiències així com el paper de la 
publicitat com a font d’ingressos en aquests diaris, per obtenir 
un coneixement més profund sobre aquest mitjà.

“Davant la crisi de la premsa escrita tradicional, la premsa di-
gital està adquirint cada vegada més un pes específic dins el 
panorama informatiu espanyol.” I tot i que encara és molt aviat 
per obtenir conclusions sobre la seva influència en el sector in-

formatiu, es pot tenir una visió interessant sobre la seva actual 
desenvolupament. ha analitzat precisament l’estat del panora-
ma publicitari digital a Espanya, observant les característiques 
i evolució de les audiències així com el paper jugat per la publi-
citat com a ingrés majoritari en els diaris en línia.

I és que la premsa és el segon mitjà publicitari, no el tercer, si es 
té en compte la premsa online. D’aquesta manera, l’or és per a 
la televisió, la plata per a la premsa i el bronze per internet. Així, 
encara que la televisió continua amb l’hegemonia sobre la resta 
de mitjans, Internet ha vist com ha augmentat la seva quota en 
el mercat publicitari des de l’any 2000, quan gairebé era inapre-
ciable la seva presència, i ara cobreix un 26,8%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Marta San Pedro, Head Research & Data, a Dentsu Aegis Net-
work, va debatre després en una taula rodona amb diversos 
professionals del sector com John Müller, adjunt al director d’El 
Espanyol; Ignacio Escolar, director i fundador de Eldiario.es, i 
Jesús Cacho, editor d’Vozpopuli.com. San Pedro, va explicar 
que “és molt difícil tenir dades objectives del mercat publicitari 
digital”. Per 2017, s’estima un creixement alentit per sota del 
4% del total mercat publicitari. (Font: estimació Carat).

Segons la presentació, en els últims anys cobren protagonisme els 
grans players digitals, com reflecteix l’estudi, destacant el lideratge 
de Atresmedia. En paraules de San Pedro “hi ha nous actors que 
han entrat molt fort des del món digital”. Com es pot observar en el 
gràfic, Google o Facebook entren en el rànquing segons Infoadex.

Internet guanya quota al mercat publicitari
Encara que la televisió continua amb l’hegemonia sobre la resta 
de mitjans, Internet ha vist com ha augmentat la seva quota en el 
mercat publicitari des de l’any 2000, quan gairebé era inapreciable 
la seva presència, i ara cobreix un 26, 9% (Font: Infoadex, IAB)

La premsa, el segon mitjà publicitari
Com ja es diu al començament, i segons aquest estudi, si es té 
en compte la premsa online, la premsa és el segon mitjà publi-
citari, quedant el podi de la següent manera: 

1. Televisió. 
2. Premsa. 
3. Internet. 
(Font: Infoadex, IAB. Estimació diaris online: Carat amb dades 
d’Arce Media Hotline. Diaris inclou suplements dominicals).

Reptes de la premsa
Entre les conclusions que s’han obtingut d’aquesta investigació, la 
premsa a Espanya s’enfronta en l’actualitat als següents reptes:

• Unificar paper i digital en la planificació i comercialització. 
• Ampliar inventari de vídeo en línia per a satisfer la demanda. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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• Adaptació de contingut mòbil per millorar l’experiència de 
l’usuari. 
• Monetització del data.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi “Pre-
sent i futur de la premsa digital a Espanya”, d’IME i Carat, CLI-
CANT AQUÍ

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

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

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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OJD del mes de gener: El País i La 
Vanguardia ja són els únics que 
mantenen la barrera psicològica dels 
100.000 exemplars/dia
Per AEC i Prnoticias

Gener no podria haver començat pitjor per als grans diaris impre-
sos espanyols. Les xifres enviades per les capçaleres a l’OJD 
–i a les que ha tingut accés prnoticias en primícia- reflecteixen 
una caiguda generalitzada dels quatre grans de Madrid i dels 
dos principals diaris catalans. El País ha liderat l’enfonsament 
amb una històrica caiguda del 26,4%, el que el deixa amb unes 
vendes al número de 102.188 exemplars, un nou mínim. En 
total, el diari de Prisa sumat a El Mundo, ABC i La Razón, és a 
dir, tots els madrilenys-, tot just arriben als 271.000 exemplars 
venuts al mes de gener. Fa un any en venien 353.000.

En vendes, El País està a punt de caure per sota dels 100.000 
exemplars, una cosa impensable fa només un any quan per 
aquestes mateixes dates computava 138.000 exemplars; 
d’aquesta manera, s’ha desplomat un 26,4% en relació a gener 

de l’any 2016. Quant a difusió les coses no van millor encara 
que amb una caiguda molta més atenuada del 14%; en aquest 
cas, el diari de Prisa ha perdut 32.000 exemplars a l’OJD fins 
quedar-se en els 183.714.

El Mundo també ha experimentat un greu enfonsament en ven-
des amb un retrocés del 22,6% fins als 63.025 exemplars; en 
difusió la caiguda ha estat menys acusada, amb un retrocés del 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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17% fins a arribar als 97.465 exemplars. És un fet històric per-
què El Mundo cau per sota dels 100.000 exemplars de difusió 
i torna a ser superat per La Vanguardia que computa al gener 
112.650 exemplars, un retrocés del 7,9% i augmentant el seu 
avantatge enfront del diari d’Unidad Editorial.

Això no obstant, en el cas de La Vanguardia les seves vendes 
segons OJD cauen un 19,9% fins als 26.871 exemplars. Les 
vendes del diari català tenen un pes molt menor a la difusió 
total del diari, això implica que entre els quatre grans de Madrid 
i els dos de Barcelona, La Vanguardia sigui el segon en difusió 
(gràcies al seu elevat nombre de subscripcions), però el sisè en 
venda al número. En el cas del diari ABC, ocupa el tercer lloc de 
vendes amb una caiguda també històrica del 24%, fins arribar 
als 57.382 exemplars; en difusió el retrocés va ser del 22,9% 
fins als 81.100 exemplars.

La Razón va reduir les seves vendes fins als 49.200 exemplars, 
un 14% menys, mentre que la seva difusió va arribar als 78.400 
números, una retallada del 11,3% i una de les caigudes més 
atenuades de tot el mercat. La Razón li trepitja els talons quan 
a difusió al diari ABC, a només tres milers d’exemplars de dis-
tància. 

El Periódico, mentrestant, ha reduït en un 16,6% les seves ven-
des fins als 39.200 exemplars, mentre que la seva difusió s’ha 
retallat un 10,1% fins als 75.900 números. 

L’explicació a aquestes caigudes generalitzades no és nova i 
respon a una barreja de molts factors, que van des del desin-
terès per comprar diaris, la desaparició de punts de venda i la 
migració massiva de lectors habituals a Internet. El que si està 
clar és que la crisi de la premsa en paper transcendeix la situa-
ció econòmica i és endèmica des de fa gairebé una dècada.

Però la veritat és que amb aquesta OJD, la primera de l’any 
2017, s’ha accelerat aquesta caiguda en vendes i difusió. 
En quan a vendes, El País és l’únic que es manté sobre els 
100.000 exemplars (102.118) encara que és probable que tren-
qui aquesta barrera psicològica el proper mes de febrer. Aques-
ta mateixa barrera la va trencar El Mundo fa menys de dos 
anys. Pel que fa a difusió El Mundo ha cedit el seu segon lloc 
a La Vanguardia, una fita històrica. El diari de Godó al costat 
de El País són els únics que manté la barrera psicològica dels 
100.000 exemplars.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La PDLI impulsa un decàleg per 
combatre les notícies falses
La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació ha impulsat 
un decàleg que pretén servir de base per consensuar estratègies 
comuns per combatre la proliferació i els efectes de l’anomenada 
postveritat, ja que considera que les notícies falses “són una 
amenaça per a la llibertat d’informació i per a la democràcia”.

Per aquest motiu, la PDLI fa una crida a la societat civil, Estat, 
partits polítics, mitjans de comunicació, periodistes i empreses 
tecnològiques a “enfrontar-se amb fermesa a aquesta lacra en 
defensa d’un entorn informatiu fiable i responsable”. La Plata-
forma demana que “els mitjans s’han de comprometre a infor-
mar de la font, autor, data i procedència dels continguts que 
elaboren o dels que es facin ressò.” (de Comunicació 21)

El TS condemna El Triangle 
El Tribunal Suprem ha condemnat l’empresa editora del dia-
ri digital El Triangle a pagar 20.000 euros a la presidenta del 
PPC, Alícia Sánchez-Camacho, per haver publicat, el juliol del 
2013, la gravació íntegra de la conversa que va mantenir amb 

l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, en un dinar tres anys abans 
al restaurant La Camarga de Barcelona. Un jutjat de Barcelona 
va donar la raó al digital, però l’Audiència va revocar l’absolució 
i va condemnar-lo a una indemnització de 20.000 euros que ara 
el Suprem confirma, en contra del criteri de la fiscalia, en con-
siderar que la conversa es va gravar de forma il·legal, amb un 
micròfon amagat, en un reservat d’un restaurant i a més incloïa 
aspectes de la vida personal de les dues comensals que no 
tenien cap interès públic.

En el seu recurs, el diari i la fiscalia recordaven que Sánchez-
Camacho havia arribat a un acord civil amb els encarregats de 
la gravació, l’agència de detectius Método 3, per no demandar-
los, però el Suprem considera que això no fa que la gravació 
pugui ser publicada. (d’elMón)

Prisa va perdre quasi 68 milions 
d’euros el 2016 tot i triplicar el seu 
benefici abans d’impostos
PRISA va anunciar aquest dilluns un EBITDA ajustat de 299 mi-
lions d’euros en moneda constant (282 milions incloent impacte 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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canviari). Prisa va perdre 67.900.000 d’euros el 2016 tot i tri-
plicar el seu benefici abans d’impostos (EBITDA). La publicitat 
dels seus mitjans a Espanya es va mantenir, encara que amb 
tendència a la baixa, especialment en ràdio, tot i el creixement 
digital i als esdeveniments. 

Santillana va obtenir un resultat rècord creixent un 5% en in-
gressos i un 14% en EBITDA en moneda local. A Llatinoamèrica 
va créixer un 8% en moneda local. La publicitat de PRISA Ràdio 
a Espanya va baixar un -3,5% el 2016. El deute bancari net del 
Grup disminueix en 173 milions i se situa en 1.486 milions el 31 
de desembre de 2016. Les despeses financeres en 23 milions 
en aquest període disminueixen per la reducció de deute.

L’àrea de Premsa creix en publicitat digital i en esdeveniments 
compensant gairebé íntegrament la caiguda de la publicitat tra-
dicional i de la circulació. L’EBITDA ajustat de l’àrea de Premsa 
augmenta un 2% respecte al mateix període de l’any anterior, 
fins a arribar als 16,8 milions d’euros. Els ingressos publicitaris 
en aquest període augmenten un + 3%.

La publicitat digital va pujar un 15.2% (representa ja un 41% del 
total d’ingressos publicitaris de la divisió), compensant la caigu-

da en publicitat tradicional. Els esdeveniments creixen fins als 
8,5 milions d’euros. Els ingressos de circulació moderen la seva 
caiguda (-4,7%) ajudats per la pujada de preus. A desembre de 
2016 PRISA Noticias registra 88,2 milions de navegadors únics 
de mitjana i 19,9 milions d’usuaris únics, segons ComScore. 
(de Programa Publicidad)

Zeta exposa pèrdues i un impacte de 
6 milions

Després de ser desestimada la demanda que una bona part de 
la plantilla de Grupo Zeta va presentar als tribunals argumen-
tant que els directius de la companyia no es van baixar el sou 
en la proporció en què es van comprometre el 2014, l’empresa 
els ha traslladat que no podran recuperar el salari anterior a 
aquest any, quan es van fixar les condicions d’un Expedient 
de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO)  que conclouen el 
proper 31 de març. La recuperació de la baixada salarial supo-
saria un 9%.

Zeta ha convocat els sindicats de cada empresa pel proper 9 
de març i a diferents hores per presentar-los la proposta per 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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separat i iniciar el període de consultes amb l’objectiu, transme-
ten fonts informants, d’evitar o reduir els seus efectes sobre els 
treballadors. Per la qual cosa els ha facilitat la memòria econò-
mica del grup, un balanç provisional del 2016 i un cens de la 
plantilla actual. La companyia dóna feina actualment a voltant 
d’un miler de treballadors. (de Dircomfidencial)

ATRESMEDIA bat el seu rècord 
històric de facturació

La Companyia incrementa el seu EBITDA un +1,9% fins als 202 
milions d’euros i el seu benefici net creix fins als 129.200.000 
(+30,1%). La Divisió de Televisió també bat rècord històric de 
facturació amb uns Ingressos Nets de 909.500.000 d’euros (+ 
6,1%), millorant les dades d’un mercat que creix un +5,5%. 
L’EBITDA augmenta un +26,9% fins als 169.400.000. A més la 
quota de mercat de Atresmedia Televisió se situa en el 42,1%.

Atresmedia TV és el grup que més creix i arriba a una audièn-
cia del 27,1% (+0,3 punts) i un target comercial del 29,7% que 
creix fins al 31,1% en el de prime time, el més demandat pels 
anunciants (+0,6 sobre el seu principal competidor). Així Antena 

3 tanca 2016 amb un 12,8% i és líder en target comercial en 
prime time (14,3%). laSexta es consolida com la tercera cadena 
privada amb un 7,1% i el seu target comercial en prime time 
creix fins al 9%, també per sobre del seu competidor.

Atresmedia Ràdio (Onda Cero i altres) aconsegueix uns Ingres-
sos Nets de 82,2 milions d’euros i torna a alçar-se com el grup 
radiofònic més rendible. Atresmedia Digital tanca 2016 com a 
líder del mercat en onze dels dotze mesos de l’any, aconseguint 
al desembre els 14,6 milions d’usuaris únics (+4,4 milions que 
el seu competidor). Atresmedia Cinema ha recaptat en 2016 el 
38% de la taquilla espanyola. (de La Publicidad)

Els ingressos per publicitat cauen un 
-2,2% en Vocento, que perd 60 milions

VOCENTO ha tancat 2016 amb uns ingressos d’explotació to-
tals de 448.800.000 d’euros, un 4% menys i un resultat net con-
solidat en 2016 de -60 milions d’euros. Malgrat el descens, en 
els comptes s’aprecia una certa millora en la tendència seguida 
trimestre a trimestre, ja que la retallada de la facturació en el 
període comprès entre els mesos de gener i març era del 7% i 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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entre gener i juny del 4, 4% i entre gener i setembre de l’4,2%. 
Cal destacar també que la procedència dels ingressos està molt 
atomitzada i és poc dependent de cap sector en particular (per 
exemple, tan sols el 5,2% procedeix d’empreses de l’Ibex-35 i 
el 6,6% del sector públic).

Els Ingressos per venda de publicitat van caure un -2,2%, en 
un any que s’ha situat finalment per sota de les expectatives. 
VOCENTO ha registrat un comportament millor que el conjunt 
del mercat en offline amb un descens del -6,6% (vs. -7,1% de la 
competència), mentre que en línia aconsegueix un creixement 
del +12,4% en les marques del Grup (vs. +14% del mercat).

En el perfil d’ingressos de VOCENTO segueix guanyant pes 
l’exposició digital (especialment a nacional), amb un incre-
ment de 3,5 punts percentuals enfront de 2015 fins a arribar al 
31,1%, una xifra que inclou també els ingressos derivats dels 
nous models de negoci digitals basats en comerç electrònic. 
D’aquesta manera, s’observa un notable increment del pes di-
gital en el perfil d’ingressos en el transcurs dels anys, que ha 
passat del 13,2% el 2011 al 31,1% el 2016. Els ingressos per 
venda d’exemplars en Premsa Regional i ABC van experimen-
tar una caiguda total del 5,8%. (de Programa Publicidad)

Acord en G + J: l’empresa redueix a 
38 els acomiadaments per l’ERO
Després de sis jornades de dures negociacions, transcorregudes 
en l’espai de l’últim mes, G + J Espanya i els representants dels tre-
balladors han arribat a un principi d’acord sobre les condicions de 
l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que finalment afectarà 
38 treballadors, vuit menys dels previstos en un primer moment.

Tal com va explicar Hispano Alemana de Finanzas y Inversio-
nes, la nova propietària de l’editora de revistes des del desem-
bre passat, va comunicar a la plantilla la posada en marxa d’un 
pla de sortides amb el qual pretenien causar 46 baixes en una 
plantilla conformada actualment per 165 persones. En termes 
proporcionals, això suposa al voltant d’un 30% de la plantilla 
total. (de Prnoticias)

La revista Bravo tanca després de 21 
anys als quioscos

La mesura arriba un mes després que s’hagi rellançat la revista, 
convertida en una publicació mensual en comptes de setmanal. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El número de gener de Bravo, que va coincidir amb el rellança-
ment,  va duplicar les vendes, passant des dels 16.000 núme-
ros fins als 32.000 exemplars, però la companyia assegura que 
no és rendible. 

El tancament de Bravo s’uneix al de In Touch, també de Bauer, 
que va deixar de sortir als quioscos el 2012. D’altra banda, 
aquesta mateixa setmana s’ha fet oficial el tancament d’una al-
tra capçalera. FHM ha deixat de publicar-se a Espanya després 
de 13 anys. (de Prnoticias)
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Les xarxes socials que més creixen
Per Manuel Moreno / Trecebits

El nombre d’usuaris de xarxes socials continua creixent a nivell 
mundial, però no totes les plataformes registren creixement de 
la mateixa manera. Hi ha algunes que ho estan fent de manera 
espectacular en els últims mesos, com WhatsApp, però d’altres 
ho fan molt lentament, com Twitter.

En el següent gràfic es mostra com han crescut les principals 
xarxes socials en l’últim trimestre de 2016 en comparació amb 
dos anys enrere.
 

La il·lustració de Statista mostra que WhatsApp i Facebook 
Messenger han sumat més de 500 milions d’usuaris actius en 
els últims dos anys, convertint-se en les eines 2.0 de més gran 
creixement.

De molt a prop els segueix Facebook, que va aconseguir aglu-
tinar 467 milions d’usuaris nous durant aquests dos exerci-
cis. Instagram va sumar més de 300 milions d’usuaris actius 
i snapchat va aconseguir que 87 milions de persones es des-
carreguessin la seva aplicació i es decidissin a obrir un perfil i 
utilitzar-lo de manera activa.

A la banda oposada se situa Twitter. La xarxa de microblogging 
només ha aconseguit sumar 31 milions d’usuaris nous actius en 
els dos últims anys. De fet, la companyia va presentar fa uns dies 
els resultats corresponents al quart trimestre de 2016, període en 
el qual únicament va créixer en 2 milions d’usuaris actius.

Això ha provocat el nerviosisme dels accionistes i que la si-
tuació borsària de la companyia trontolli després d’uns mesos 
incerts, en els quals ha buscat infructuosament un comprador i 
en els que ha hagut de dur a terme nombrosos acomiadaments 
de personal.
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Les xarxes socials són el principal 
canal per al 83% dels professionals de 
comunicació

El 83% dels professionals de l’àmbit de la comunicació consi-
deren que el canal més importants per a la gestió d’aquesta 
disciplina són les xarxes socials, mentre que el principal repte 
que afronta aquest col·lectiu passa per abordar de forma ade-
quada la revolució digital. Es tracta d’algunes de les principals 
conclusions de l’estudi Latin American Communication Monitor 
2016-17 (LCM), que ha elaborat la European Public Relation 
Education and Research Association (Euprera), amb el suport 
de l’ Associació de Directius de Comunicació i de Fundacom i la 
col·laboració de la consultora Llorente & Cuenca.

L’estudi, realitzat amb una base de 2.295 professionals de 17 
països, presenta una panoràmica de la funció de la comunicació 
i del perfil competencial del col·lectiu a Llatinoamèrica; i en ell, 
els reptes més importants que assenyalen aquests executius són 
els lligats a la transformació digital de la funció de comunicació. 
D’aquesta manera, el 39% considera que enfrontar-se a la revolu-
ció digital i la web social és el principal desafiament, seguit per la 
utilització del big data i els algoritmes per al 37% dels enquestats. 
En aquesta línia, només el 17% dels departaments i agències de 
comunicació llatinoamericans ja han implementat el big data per a 
la monitorització d’audiències i la canalització de continguts.

D’altra banda, el 64% dels professionals de la comunicació va-
loren molt positivament l’assessoria de les agències de comu-
nicació per la seva capacitat d’explicar i ajudar a implementar 
les tendències dels nous canals de comunicació sorgits amb 
la digitalització. Més informació CLICANT AQUÍ (de Latin.com)

Top Tendències Digitals 2017
Top Tendències Digitals 2017 és un document que ha estat ela-
borat per algunes de les més rellevants Comissions de Treball 
de l’IAB Spain amb l’objectiu de, des de la perspectiva de les 

COMUNICACIÓ DIGITAL

http://www.latincom.info/fundacom/avance-resultados-lcm/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

diferents àrees del sector online, mostrar les claus del negoci 
digital el 2017, oferint una visió global del mercat de forma pràc-
tica i eficaç.

Actualment, IAB Spain compta amb 19 comissions de treball, 
fòrums de participació per a les empreses associades, des d’on 
sorgeixen els principals projectes que tenen com a finalitat im-
pulsar el sector creant eines de valor com a investigacions de 
mercat, llibres blancs o estàndards. Aquestes iniciatives ajuden 
a la indústria publicitària a entendre els reptes i novetats del 
negoci digital, acosten als anunciants al sector online i, en defi-
nitiva, impulsen un mercat creixent i amb vista a convertir-se en 
un accelerador important del creixement econòmic.

El document exposa les claus del negoci digital per 2017 se-
gons les següents comissions de treball de IAB Spain: 1. àudio 
en línia; 2. Branding; 3. content & native advertising; 4. digital 
signage; 5. Ecommerce; 6. innovació tecnològica; 7. mesura-
ment de Audiències; 8. Mobile; 9. programàtica & data; 10. xar-
xes socials; 11. tv connectada i 12. vídeo en línia.

Com en el 2016, enguany continua l’era del gran contingut:  els clients 
tenen clar que prefereixen que els arribi contingut adequat i de quali-
tat. Aquesta tendència continuarà fins l’any vinent i les empreses han 
d’apostar per informacions de valor si volen  connectar personalment 
amb l’audiència. En aquest sentit, és important que utilitzin un enfo-
cament creatiu per a la creació de continguts multimèdia.

El multimèdia inclou contingut atractiu com gamificació, eines 
interactives, vídeos i molt més. El contingut patrocinat també 
està començant a augmentar en popularitat, ja que permet el 
creixement de la presència de la marca, així com dirigir-se a 
una l’audiència més àmplia. La creació d’una sòlida presència 
a la web també és crucial per a l’enviament d’un missatge po-
tent i de valor. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden acce-
dir al document de l’IAB, només cal CLICAR AQUÍ. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)
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Analitzen la revolució digital dels 
mitjans de comunicació

La sostenibilitat del nou model de negoci dels mitjans, la tirania 
de les audiències, la competència amb plataformes de recerca, 
xarxes socials, i influencers, o la mercantilització de la informa-
ció han estat, entre d’altres, abordades per una sèrie experts 
que han participat a la taula rodona “la nova era dels mitjans”, 
durant la segona edició del Programa de Transformació Digital, 
organitzat per la Associació de Directius de Comunicació .

Entre les conclusions d’aquesta sessió destaquen que els mi-
tjans es troben enmig d’una revolució digital que els obliga a 
reinventar-se i que encara trigarà un temps a estabilitzar-se. 

Els mitjans estan buscant un model de negoci sostenible que 
de moment s’estan portant les plataformes de cerca i xarxes so-
cials, que es nodreixen dels seus continguts i són les que estan 
monetitzant més i millor la publicitat i les audiències.

El rigor i l’ètica periodística són essencials per consolidar la seva 
proposta de valor, mentre la competència per l’audiència amb els 
cercadors i les xarxes socials està canviant les seves fórmules de 
gestió. Aquestes plataformes, que no són mitjans de comunicació, 
s’han convertit en els canals per distribuir continguts i posar-se 
en contacte amb les audiències. A més estan guanyant la cre-
dibilitat del públic enfront d’alguns dels mitjans de comunicació 
tradicionals. Els mitjans no poden prescindir d’aquests canals per 
generar trànsit cap als seus continguts; mentre les plataformes 
d’Internet suposen també un amplificador dels seus continguts 
que mai abans s’havien aconseguit en un mitjà d’aquest tipus.

D’altra banda, els sistemes de mesurament d’audiència que 
proporcionen les noves tecnologies han transformat la visió de 
quins continguts són rellevants per a la seva audiència. Abans 
no hi havia aquest coneixement, que també representa una 
oportunitat; i els mitjans reconeixen que conviuen diferents ti-
pus d’informació per satisfer diferents tipus de públic.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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La sostenibilitat del nou model de negoci dels mitjans, la tirania 
de les audiències, la competència amb plataformes de recerca, 
xarxes socials, i influencers, o la mercantilització de la informa-
ció han estat, entre d’altres, abordades per una sèrie experts 
que han participat a la taula rodona “ la nova era dels mitjans “, 
durant la segona edició del Programa de Transformació Digital , 
organitzat per la Associació de Directius de Comunicació .

A la taula rodona hi van participar Virginia Pérez Alonso, ad-
junta a la Direcció de Público; Lucía González, responsable 
de Verne.es; Belén Carreño, redactora en cap d’Economia de 
diario.es; Carlos Hernanz, adjunt a Direcció d’El Confidencial; 
i Laura Sanz, directora de Audiències d’El Espanyol. moderats 
per Carme Queipo de Llano , de la Vocalia d’Innovació de Dir-
com (d’Espacio Dircom)

El Mobile World Congress bat el rècord 
d’assistents amb 108.000, un 7% més

L’edició d’enguany del Mobile World Congress (MWC), que 
va tancar les seves portes ahir, dijous, ha batut el rècord 
d’assistència, amb un total de 108.000 visitants, un 7% més 

que en l’edició de l’any passat, segons ha informat GSMA, 
l’empresa organitzadora de la fira. Els visitants han vingut de 
208 països d’arreu del món.

A la fira de mòbils hi han assistit 2.300 empreses expositores 
procedents tant de l’ecosistema mòbil i les indústries adjacents, 
com ara automoció, finances i cura de la salut, mentre que el 
programa de les conferències de quatre dies  s’hi han tractat els 
principals temes que afectes a la indústria. També s’ha batut el 
rècord de delegacions governamentals al programa ministerial, 
a més de diversos nous esdeveniments que s’han portat a ter-
me per primera vegada a l’any a través de les dues seus.

Al congrés d’aquest ant destaca l’augment del 14% de les dones 
que hi han assistit, que ja suposen un 23% de tots els partici-

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

pants. De la seva banda, al saló d’emprenedores 4YFN hi han 
assistit més de 19.000 persones, un 60% més que en l’edició del 
2016, mentre que a la primera edició del saló per a joves Youth 
Mobile Festival (YoMo) ha comptat amb la participació de més 
d’11.000 escolars.

Més del 55% dels assistents al Mobile World Congress d’aquest 
any ocupen llocs d’alt nivell, entre ells més de 6.100 conse-
llers delegats de les seves companyies. Aproximadament 3.500 
analistes dels mitjans internacionals i de la indústria han assistit 
a l’esdeveniment per informar sobre els anuncis que la indústria 
ha fet al Congrés. L’anàlisi econòmica independent preliminar 
indica que el Mobile World Congress 2017 haurà aportat un im-
pacte de més de 465 milions d’euros i més de 13.200 llocs de 
treball a temps parcial.(del diari Ara)

Els mitjans no poden publicar fotos 
dels perfils de Facebook sense permís

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència pionera a Espanya 
que senta precedent i que impedirà als mitjans de comunicació 
publicar fotos obtingudes dels perfils de Facebook dels usuaris 

sense el seu consentiment exprés, encara que la imatge ha-
gués estat pujada de forma pública en un perfil d’accés obert.

Segons el Tribunal Suprem, fer una foto del perfil d’una perso-
na i publicar-la en un mitjà de comunicació constitueix un delicte 
d’intromissió en el dret a la seva pròpia imatge. La conclusió a la 
qual ha arribat la Sala del Civil de l’organisme fa referència a la 
condemna imposada al diari La Opinión de Zamora, que va publicar 
en portada una imatge de Facebook per il·lustrar la notícia d’una 
baralla entre germans que va acabar amb un ferit per arma de foc.

El Tribunal ha condemnat al rotatiu castellanolleonès a indem-
nitzar amb 15.000 euros a la persona de la foto de la qual “va 
prendre prestada” del seu perfil per publicar-la a la portada. A 
més, no podrà tornar a publicar la fotografia ni en paper ni en la 
seva versió digital i haurà de destruir-la de l’arxiu del diari, per 
evitar una possible difusió posterior. (de Trecebits)

L’adopció de smartphones a Espanya 
s’ha duplicat en només quatre anys
Segons un estudi de Google, fa un lustre només un de cada tres 
consumidors a Espanya tenia accés a un telèfon intel·ligent. 
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Quatre anys més tard, la xifra ha augmentat a un 70% i en 
l’actualitat la penetració arriba a cotes del 81%. És a dir, 
l’adopció del telèfon mòbil intel·ligent s’ha duplicat al país en 
els últims cinc anys.

Els hàbits de consum han canviat gràcies a Internet i a aquests 
dispositius. De fet, la companyia ha titllat el telèfon intel·ligent 
de “company de confiança” fins al punt que les persones me-
nors de 25 anys l’utilitzen majoritàriament per accedir a internet 
diàriament, realitzar compres, veure vídeos o realitzar tasques 
quotidianes com veure l’hora o programar la funció despertador.

L’informe, que ha estat encarregat pel gegant tecnològic a Kantar 
TNS, es basa en les respostes de 625.000 persones i posa en relleu, 
a més, que el 75% dels espanyols accedeixen a la xarxa amb més 
freqüència des del dispositiu mòbil que des ordinadors o tauletes. A 
nivell mundial, només un de cada tres afirma tenir aquest hàbit.

Alhora, els usuaris utilitzen ara el major nombre de dispositius 
fins a la data. El 2012, el 34% de la població utilitzava ordina-
dors, tauletes o smartphones (un d’ells), mentre que el 36% 
n’usava dos i només el 5% els feia servir tots tres. Cinc anys 
més tard, el 33% utilitza els tres dispositius. (de Computerworld)

El servei de notícies per a mòbil 
UPDAY arriba a Espanya

El servei de notícies europeu per a mòbils UPDAY for Samsung 
ha llançat aquesta setmana la seva versió espanyola, la redac-
ció té la seu a Madrid. L’equip espanyol de UPDAY el formen 
sis editors que seleccionaran i editaran les notícies més impor-
tants del dia a la secció Top News. Gràcies a això, els usuaris 
gaudiran d’un resum de les notícies més rellevants del moment, 
en un format de pantalla completa que s’ajusta a la perfecció 
al seu ús quotidià del mòbil. A més, a la secció My News de 
UPDAY podran trobar articles de prop de 200 fonts, incloent els 
mitjans espanyols més importants, que són agregats i presen-
tats a l’usuari d’acord amb els seus interessos i preferències.
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UPDAY està totalment integrat en l’experiència d’usuari de 
Samsung, per accedir-hi n’hi ha prou amb lliscar el dit des de 
la vora esquerra de la pantalla d’inici. Combinant la tecnologia 
d’última generació i l’experiència dels seus periodistes, UPDAY 
ofereix dues seccions de notícies a l’usuari: les Top News, del 
procés de selecció i curació s’encarrega l’equip editorial, i les 
My News, 1 feed personalitzat d’articles procedents de cente-
nars de publicacions a cada país. UPDAY és ja un dels majors 
serveis de notícies d’Europa, amb més de 8 milions d’usuaris 
únics al mes. (de Control)

L’ús de xarxes socials per buscar 
feina toca sostre

Els perfils en xarxes so-
cials més consultats per 
part dels professionals 
de RRHH són LinkedIn 
(67%), Facebook (40%) i 
Twitter (22%). No obstant això, l’ús de les xarxes socials com a 
mitjà per captar talent ha perdut tres punts percentuals, passant 
d’un 87% el 2015 a un 84% en l’últim any. 

El Vè Informe Infoempleo-Adecco sobre Xarxes Socials i Mercat de 
Treball analitza l’ús i l’evolució que les xarxes socials estan tenint 
entre els usuaris, fent especial èmfasi en la seva utilització com a 
plataforma de trobada entre empreses i candidats. El 86% de les 
empreses a Espanya té presència en xarxes socials, i el 84% dels 
professionals de selecció les utilitza per reclutar candidats, de ma-
nera que la porta d’accés a qualsevol empresa està oberta.

El mateix passa des de l’altre costat: el 91% dels candidats té 
compte en xarxes socials, i el 78% les utilitza per buscar feina. 
Iria Vázquez-Palacios, directora de servei i qualitat de Adecoo, 
assegura que el festeig entre xarxes socials i candidats i em-
preses està consolidat: “La responsabilitat de les empreses és 
conèixer les inquietuds de les persones que busquen feina, i 
quins són els seus hàbits de cerca. Només d’aquesta manera 
aconseguirem atraure el millor talent”.

Dues de les principals conclusions de l’estudi ens vénen a dir 
que l’ús de xarxes socials per buscar feina toca sostre: Un 78% 
dels usuaris utilitza les xarxes socials per buscar feina, pràcti-
cament la mateixa proporció que l’any passat. D’altra banda, 
l’ús de les xarxes socials per part de les empreses com a mi-
tjà per captar talent perd tres punts percentuals, passant d’un 
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87% el 2015 al 84% l’últim any. Més informació CLICANT AQUÍ  
(d’Interactiva Digital)

Europa Press tria SunMedia per 
comercialitzar els seus formats de vídeo

L’acord entre SunMedia i Europa Press és un contracte en el 
qual SunMedia comercialitza en exclusiva els formats de vídeo 
InStream i Outstream. SunMedia, empresa de vídeo i branding 
del grup Mobusi, companyia de publicitat en vídeo i mobile 
espanyola amb més de 75 milions d’euros facturats el 2016 i 
més de 200 empleats, ha arribat a un acord amb Europa Press, 
agència de notícies privada, que compta amb 4.250.000 usua-
ris únics, i un abast de 13,2% de l’audiència, segons dades 
de Comscore. El canal de notícies inclou, a més de la seva 
pàgina web principal portals d’actualitat, celebrities i lifestyle 
d’informació sanitària, de cinema, música i sèries, de notícies 
d’actualitat a Catalunya i el portal d’informació iberoamericana.

Aquest acord reforça SunMedia entre els mitjans nadius digitals 
d’informació i amplia una xarxa que ja compta amb més de 6 
milions i mig d’usuaris únics al mes. Sobre SunMedia SunMedia 

és l’empresa de Vídeo i Branding del grup Mobusi, empresa de 
publicitat en Vídeo i Mobile espanyola amb més de 75 milions 
d’Euros facturats el 2016 i més de 200 empleats així com oficines 
a Amèrica (Los Angeles US i Ciutat de Mèxic ) Europa (Madrid, 
Barcelona i Londres) i Àsia (Índia) per donar un servei global als 
agències, anunciants i mitjans. (de Programa Publicidad)

La Clau renova la seva pàgina web
La revista La Clau, mitjà de premsa de proximitat i gratuït del 
Maresme, ha estrenat nova pàgina web que compta amb un nou 
disseny, una aposta per més quantitat i varietat de continguts, 
més participació per part dels lectors, i un disseny responsive 
accessible des de qualsevol plataforma i dispositiu mòbil. Laclau.
cat és ara una pàgina senzilla, intuïtiva i que facilita la lectura per 
part dels navegadors en busca d’informació de proximitat.

El nou espai web és més visual i àgil ja que inclou més imatges i 
nous continguts d’interès pels usuaris de la comarca del Maresme, 
destacant-ne les activitats que s’hi ofereixen i què es pot visitar de 
cada poble de la regió. D’altra banda, s’han introduït noves seccions 
d’articles, entre les quals destaquen salut, estètica, motor, ensenya-
ment, infància, esport, alimentació i tecnologia. (de Redacció AMIC)
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Zenthinela: es manté l’optimisme i la 
inversió creixerà un 5%
Per blogginzenith
 

La inversió publicitària 
en mitjans convencio-
nals creixerà un 5,0% 
el 2017, almenys això 
esperen els panelistes 
de Zenthinela, direc-
tius d’empreses anun-

ciants de mida gran o mitjana. La inversió en Mitjans no conven-
cionals (MNC) creixerà una mica menys, un 1,3% el que farà que 
el creixement total de la inversió en mitjans se situï en el 2,9%.

Es completaria així el quart any consecutiu de creixement de la 
inversió, que es manté encara molt lluny de les xifres aconsegui-
des en 2007, l’any de més gran inversió fins ara. Al ritme actual de 
creixement la inversió aconseguiria el valor de 2007 a l’any 2025.

L’any publicitari ha començat bé, amb mostres d’un lleuger op-
timisme malgrat les incerteses que introdueixen els moviments 

polítics internacionals (polítiques de Donald Trump, moviments 
del Regne Unit cap a la sortida d’Europa, eleccions a Alemanya 
i especialment a França, on amb seguretat es produirà un canvi 
i fins i tot hi ha la possibilitat que aquest canvi suposi l’entrada 
de la aïllacionista Le Pen). 

Un altre element que pot distorsionar l’any des del punt de vista 
econòmic és la inflació que, després de mantenir en els últims 
anys a l’entorn de zero, fins i tot molt temps per sota, se situa en 
els últims mesos en el 3%, amb la consegüent pèrdua de poder 
adquisitiu real per a una gran part de la població. 

Els índexs de percepció es mantenen en valors molt elevats , 
que només es van superar al llarg de l’any 2015. L’IPSE (Índex 
de Percepció de la Situació Econòmica) se situa en 78,8, lleu-
gerament per sota del valor que s’obtenia al desembre .

L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) es col·loca 
en 87,5, per sobre de qualsevol dels valors que es van obtenir 
el 2016 i en qualsevol any anterior a 2015.

Tant els índexs com la previsió de creixement de la inversió 
denoten un clar optimisme. La variació de la inversió serà molt 
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diferent en uns mitjans que en altres. Els mitjans digitals viuran 
els més grans increments mentre els mitjans impresos patiran 
caigudes un any més.

La inversió en Mòbils creixerà aquest any un 15,1%; la inversió 
a Internet augmentarà un 10,6%. La Televisió (amb creixements 
d’un 5,6% per a la Generalista i un 7,6% per als Canals de Pa-
gament) i Exterior (amb un creixement del 3,5% en general que 
arribarà al 5,6% en els suports digitals ) seran els altres mitjans 
amb majors creixements.

El 84% dels panelistes creu que la inversió en “branded content” crei-
xerà aquest any (un 21% creu que creixerà molt). El 65% d’aquesta 
inversió es faria servir en la promoció i distribució d’aquests contin-
guts mentre l’35% seria per a la seva creació i producció .

Les Xarxes Socials podrien créixer aquest any gairebé un 7% fins 
a arribar als 63 milions d’euros. El Vídeo on Line creixeria aquest 
any una mica més d’un 3% fins a arribar als 70,2 milions d’euros.

L’Audio on Line es manté com una opció més i continua repre-
sentant el 4,6% de la inversió digital. La Compra Programàtica 
representaria un 16,1% de la inversió digital. Sembla haver-se 

estancat en els últims mesos a causa dels problemes que s’han 
detectat (fallades en les “black list” que han portat a marques 
prestigioses a llocs complicats, problemes de visibilitat en al-
guns casos, ...) però un percentatge molt elevat dels panelistes 
(un 90%) creu que creixerà en els propers mesos.

Un 10% dels anunciants consultats ja està invertint en publicitat 
en IOT (Internet de la Coses); un altre 13% ho farà en breu. És 
molt més gran la proporció d’anunciants (un 33%) que ja han co-
mençat a fer publicitat en el format de Vídeo 360º. Pel que sembla 
aquesta xifra es va disparar en l’últim trimestre del 2016, en molts 
casos amb motiu de les campanyes dirigides a l’entorn del Nadal.

Previsions per mitjans
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En el quadre que acompanya aquest text es recullen les previ-
sions obtingudes per a cada un dels mitjans, així com la com-
paració amb les previsions realitzades al desembre i les di-
ferències entre ambdues. A la tercera columna s’expressa amb 
signes la direcció i la mida d’aquestes diferències. Un signe + 
indica creixement, un signe menys una pitjor previsió. Un nom-
bre més gran de signes indiquen major intensitat en la variació.

YouTube vetarà anuncis de 30 segons 
en 2018, per competir amb Facebook

A partir del proper any, YouTube deixarà de permetre l’anunci 
publicitari de 30 segons i es centrarà en els formats més curts. 
Es tracta d’una declaració oficial de Google sobre que el seu 
objectiu és proporcionar una millor experiència publicitària per 
als usuaris en línia. Per això han decidit “deixar de suportar 
anuncis de 30 segons unskippables des de 2018 per enfocar-
nos en formats que funcionen bé per a usuaris i anunciants” 
assenyalen des de Google.

Es tracta dels anuncis de menys de 30 segons, inclosos els 
espots de 20 segons. L’abril de l’any passat, YouTube va pre-

sentar el format d’anunci de sis segons, unskippables, que no 
es poden saltar. S’entén que la plataforma té la intenció de pro-
moure aquest format intensament per al proper any. Una elec-
ció que inclou també els formats, incloent TrueView.

Per als experts “YouTube s’ha adonat que als consumidors no els 
agraden els anuncis no saltables”, ha assenyalat Andrew Peake, 
director de l’agència VCCP. Una mesura que no complaurà als 
anunciants, assenyala Callum McCahon, director d’estratègia de 
Born Social, encara que explica que és el preu que YouTube pa-
garà per mantenir la gent veient anuncis. (de Campaign)

ADIF es gastarà 8 milions d’euros en 
anuncis oficials a la premsa en paper 
en els propers 4 anys

L’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF) té previst 
gastar-se 8 milions d’euros du-
rant els propers quatre anys per a 
la inserció en premsa i butlletins 

d’anuncis oficials, com són les expropiacions i expedients de 
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contractació. Anteriorment, realitzava aquesta gestió en el cas 
d’ADIF Alta Velocitat l’agència de mitjans Entusiasmo i Mucho 
Valor, que va obtenir el contracte l’any 2015, amb un import que 
ascendia als 2 milions d’euros.

Aquestes insercions són anuncis en blanc i negre i sempre en 
diaris en paper. ADIF s’assenyala en els plecs del concurs pú-
blic que no admetrà recàrrecs per tipus de pàgina (parell o im-
parell) ni per data fixa de publicació. Com és lògic, en no existir 
creativitat en aquest tipus d’anuncis, l’únic criteri d’adjudicació 
d’aquest contracte és el del preu ofert per les agències. En con-
cret, pels descomptes de les tarifes oficials dels periòdics que 
puguin proposar. Els percentatges resultants del preu oficial de 
la publicació inclouen els ràpels, així com la comissió d’agència.

Renfe, 57 milions en tres anys
Mentrestant, l’altra empresa pública relacionada amb el sistema 
ferroviari espanyol, Renfe, també es troba renovant els seus pro-
veïdors publicitaris. A la part de mitjans, la companyia té previst in-
vertir una suma aproximada de 57 milions d’euros per als pròxims 
tres anys. Competeixen per aquest sucós contracte  YMedia, Pla-
ying Comunicación, Gesmedia, Arena Media, Mindshare, Maxus, 
Optimedia, Starcom, MEC, Mediacom, Havas i Equmedia.  

Ha estat Equmedia la que ahir, dijous, va guanyar el concurs de 
mitjans de 56.991.000 € de RENFE. Així mateix, l’empresa pú-
blica es troba en aquests moments en ple tràmit de contractar 
una agència per a la realitzar la creativitat de les campanyes, 
partida a la qual destinarà més de sis milions d’euros durant els 
pròxims tres anys.  Fins ara, era MC Saatchi la firma encarre-
gada d’aquesta gestió. (de Dircomfidencial)

Facebook comença a afegir publicitat 
enmig dels vídeos

Aquest dijous Facebook va anunciar que començarà a col·locar 
anuncis al mig de vídeos de les publicacions, com els comer-
cials clàssics de la televisió. Recode va fer un informe al gener 
sobre l’arribada dels anuncis “mid-roll”, però ara Facebook ja ha 
oficialitzat el format, encara que només com una “prova”.

Aquesta és una bona notícia per als editors, d’acord amb l’espai 
que citem, ja que molts tenen problemes per fer diners amb els 
vídeos que comparteixen a la plataforma. Facebook permet als 
editors guanyar diners amb contingut de marca, o amb clips que 
creen per als anunciants. Els anuncis no es poden executar fins 
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que un vídeo ha estat rodant durant almenys 20 segons, i els anun-
cis han de ser almenys dos minuts. (de Clases de Periodismo)

Nova campanya d’Ogilvy & Mather 
Publicidad per a La ONCE 
Ogilvy & Mather Publicidad ha realitzat la nova campanya de 
l’ONCE per promocionar l’Extra del Dia del Pare, el sorteig se 
celebrarà el 19 de març. Sota el claim “Digues-li al gran”, la 
campanya parteix d’una veritat: a molts els costa dir al seu pare 
el que el volen. És per això que Ogilvy ha plantejat un rodatge 
fora de l’habitual, sense un guió tancat, en el qual han participat 
parelles reals de pares i fills, escollits després d’un procés 
complex de càstings i investigació que tenia com a finalitat donar 
una sorpresa als actors.

La campanya de l’Extra del Dia del Pare té com a objectiu que 
els fills trobin una manera de dir-lis, en gran, als seus pares el 
que senten per ells. La campanya, que també inclou falques de 
ràdio, internet i gràfica, estarà en l’aire des del 27 de febrer al 
19 de març. (de La Publicidad)

Nova campanya del banc EVO
EVO Banc estrena “Bajémonos los humos” , una nova campan-
ya amb la qual vol reforçar els valors de transparència i expe-
riència de client que constitueixen l’essència de la seva estra-
tègia de diferenciació. Sota el paraigua del seu posicionament 
“Mai iguals” , EVO reivindica una manera de ser i fer diferent a 
la banca tradicional.

La nova campanya, desenvolupada per Keppler22b, pren com a 
referència el context social actual de decepció i falta de vinculació 
de les persones amb la banca. “Bajémonos los humos” és la forma 
en què EVO dóna veu als que pensen que els bancs no prioritzen 
els seus interessos i que reclamen una relació més horitzontal, 
honesta i col·laborativa amb la seva entitat financera. (de Control)

Toyota escull Mediacom com la seva 
agència de mitjans a Espanya

Toyota ha triat a Mediacom com la seva nova agència de mi-
tjans per a Espanya. Amb això, el segon fabricant de cotxes 
més important del món canvia de proveïdor publicitari, ja que 
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anteriorment era Optimedia la firma que s’encarregava de la 
compra d’espais publicitaris a l’Estat espanyol. 

Aquesta revisió de comptes  també es va produir a nivell euro-
peu. Encara que, en aquest cas, l’agència triada sense inter-
venir concurs previ va ser The & Partnership, firma participada 
en un 49% per WPP. En no tenir aquesta agència presència a 
Espanya, la triada aquí ha estat Mediacom, també pertanyent 
al grup d’empreses publicitari britànic.

D’aquesta manera, Mediacom aconsegueix esmorteir la gran 
pèrdua que va suposar per al seu negoci la pèrdua del major 
fabricant de cotxes del món -Volkswagen- , que va contractar 
l’any passat a PHD , del grup Omnicom. (de Dircomfidencial)

Nova campanya de EuroMillones 
La nova campanya de EuroMillones “El Milió Plus” és realitzada 
per Shackleton. Es tracta del desenvolupament gràfic i en ràdio 
de la campanya de EuroMillones, per a Loterias y Apuestas del 
Estado. Es tracta d’una campanya a Ràdio (35 “), i Gràfica (car-
telleria i canal LAE). (de La Publicidad)

Darwin & Co comença a treballar per 
Yoigo

La companyia de telefonia mòbil Yoigo, adquirida recentment 
pel Grup MásMóvil, ha seleccionat a Darwin & Co per comuni-
car el llançament de la seva oferta de convergència (fibra i mò-
bil). L’adjudicació d’aquest projecte s’ha produït després d’un 
concurs, desenvolupat els passats mesos de desembre i gener, 
en què també van competir quatre agències de primer nivell.

Darwin & Co treballa actualment en la campanya que es llença 
aquests dies i es desenvoluparà tant en ATL com a BTL. 
L’agència de mitjans que col·labora amb Yoigo és Optimedia. 
(de Programa Publicidad)
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Una panoràmica de la societat digital 
que ve
Per Pablo Rodríguez Canfranc, economista/ CatalunyaPress

El que cada vegada som més digitals en els diferents aspectes 
de les nostres vides és més que evident. Aferrats als nostres 
telèfons intel·ligents, les nostres formes de treballar, divertir-nos 
i relacionar-nos cada vegada passen més pel món cibernètic de 
les xarxes de comunicacions. Fenòmens com la realitat virtual i 
augmentada o la intel·ligència artificial, abans relegats al vedat 
de la ficció científica, fan la seva aparició en els aspectes més 
quotidians de les nostres vides, com per exemple, en jugar amb 
videojocs o en conduir automòbils tecnològicament cada vegada 
més sofisticats . La pregunta és: com de digitals som actualment?

Un any més, Fundació Telefónica ha publicat l’informe La So-
cietat de la Informació a Espanya (SIE), la publicació de re-
ferència sobre l’avenç de la digitalització a casa nostra. Al llarg 
de les seves pàgines el treball exposa l’estat d’Espanya i de les 
diferents comunitats en relació amb les infraestructures i ser-
veis de telecomunicacions, així com les principals tendències 
tecnològiques que ja treuen el cap per l’horitzó.

Des de la perspectiva de les infraestructures, la dada més 
excel·lent és que a l’agost de 2016 la fibra òptica ha superat 
en nombre de línies a l’ADSL (6.740.000 enfront de 6,67) re-
afirmant el lideratge europeu que té Espanya en aquest camp 
des 2015.

En un altre ordre de coses, el SIE informa que s’està tancant 
una de les últimes bretxes digitals, la de les persones grans. 
D’acord amb l’estudi, l’ús de tauletes entre els majors de 65 
anys augmenta un 219%, impulsant notablement l’activitat digi-
tal d’aquest col·lectiu.

Si atenem als comportaments dels joves, es constata l’ús inten-
siu del vídeo en el procés formatiu especialment entre els més 
petits: el 95,1% dels joves d’edats compreses entre els catorze 
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i els dinou anys utilitza Internet per accedir a vídeos amb caràc-
ter formatiu. De fet, més del 60% dels mateixos es connecta a 
Internet principalment amb fins educatius.

En contra de la idea estesa que l’ús de tecnologia aïlla les perso-
nes, les xarxes impulsen la vida social. Vegem dades concretes: 
el 55% dels internautes afirma que gràcies a Internet s’ha tornat 
a relacionar amb familiars i amics de tota la vida; el 36% ha trobat 
bons amics utilitzant aquest mitjà; finalment, el 28% dels joves 
entre 20 i 24 anys reconeix haver trobat parella en el ciberespai.

Com a mitjans de relació entre les persones, sembla que les 
xarxes socials s’estanquen enfront d’altres alternatives, com 
pot ser la missatgeria instantània. S’observa durant 2016 un 
esgotament en l’ús de les xarxes socials amb una molt lleu dis-
minució mitjana del seu ús del 0,1%.

La Societat de la Informació a Espanya SIE assenyala igualment 
importants tendències tecnològiques, com l’ús i l’explotació del 
Big Data en innombrables sectors d’activitat, la convivència de 
màquines intel·ligents i humans en els centres de treball, els 
vehicles autònoms que es condueixen sols o el utilitzar drones 
per al repartiment de mercaderies. El futur ja és aquí.

WhatsApp fa marxa enrere i restablirà 
els antics estats
No ha trigat molt WhatsApp en fer marxa enrere i rectificar da-
vant l’escassa acceptació que ha tingut l’última de les seves 
novetats. El llançament dels nous Estats no ha agradat massa 
als usuaris, que es queixaven tant de la pèrdua de privacitat , 
com del que innecessari que resultava conèixer el dia a dia de 
persones amb les que no es té massa contacte però el nombre 
es troba en la seva agenda. A més, havia desaparegut la llista 
de contactes i favorits de l’aplicació, el que dificultava la tasca 
d’iniciar una conversa amb un nou usuari. 

Així les coses, i després d’una setmana, la companyia ha deci-
dit recular i modificar la manera d’ús d’aquests nous estats (que 
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no fan sinó copiar una funcionalitat ja disponible a Facebook, 
Instagram i snapchat) per fer marxa enrere i retornar a una si-
tuació similar a la d’inici, tot i que la data de la nova actualitza-
ció no s’ha fet pública. Amb la nova actualització, també havien 
desaparegut els antics estats de WhatsApp, aquesta frase que 
servia de “benvinguda” als usuaris i que cadascú modificava 
al seu antull. Molts s’havien queixat també per haver perdut 
aquesta funcionalitat.

Fent cas a les seves peticions, WhatsApp ha anunciat que 
revertirà aquest canvi i restaurarà els tradicionals estats de 
WhatsApp (que conviuran amb els nous) en la propera actualit-
zació de l’aplicació, tant per iOS com per a Android. Per evitar 
la confusió amb els nous estats, els “antics” passaran a anome-
nar-se “tagline” (en anglès), tot i que encara es desconeix quin 
serà el seu traducció en català. Potser és “titulars” o “lema”, 
però la companyia no ha confirmat la nova denominació encara. 
(de Trecebits)

Novetats a Instagram: més fotos i 
vídeos en el carrusel, que s’obre a 
usuaris

Des d’ara, tant els usuaris com els anunciants podran compartir 
10 fotos i vídeos en una sola publicació d’Instagram. La xar-
xa social propietat de Facebook ha augmentat les unitats de 
contingut que poden afegir al carrusel d’anuncis a deu fotos o 
vídeos perquè coincideixin amb l’experiència dels usuaris (fins 
ara les marques podien pujar 5, però els usuaris no tenien 

habilitada aquesta funcionalitat). Les noves publicacions tin-
dran un disseny actualitzat i un ordre dinàmic, donant una major 
flexibilitat creativa a la narrativa dels anunciants a Instagram.
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Aquesta nova funcionalitat permetrà a les marques compartir 
moments més extensos amb els seus seguidors, per exemple, 
crear tutorials pas a pas, mostrar els diferents angles d’un nou 
producte, o compartir una col·lecció de moda de la passarel·la 
sense preocupar-se per excés de publicacions en la seva 
‘feed’. A la quadrícula d’un perfil determinat, l’usuari veurà que 
la primera foto o el primer vídeo d’una publicació tenen una 
petita icona que indica que hi ha més contingut disponible. A 
més, a la secció principal, trobarà uns puntets blaus a la part 
inferior d’aquestes publicacions. Això vol dir que poden lliscar 
el dit per veure més... Aquesta funció s’implementa de manera 
global durant les pròximes setmanes a iOS i Android. (de Mar-
keting News)

Periscope Producer, ja disponible per 
a tots els usuaris

Fins ara Periscope Producer només estava disponible per a 
partners, mitjans de comunicació i creadors de contingut. Des 
d’ara tots els interessats en retransmetre vídeos d’alta qualitat 
poden utilitzar aquesta eina amb la qual Twitter vol guanyar la 
batalla del “vídeo streaming” en directe.

Des d’aquesta setmana tots els creadors podran retransmetre 
en HD els seus vídeos en directe utilitzant diverses fonts ex-
ternes i equip tècnic gràcies a Periscope Producer. Qualsevol 
persona que tingui la capacitat tècnica d’utilitzar l’eina podrà 
fer ús d’ella sense necessitat de ser un soci de la plataforma. A 
més, com qualsevol altra retransmissió en Periscope, els segui-
dors poden fer comentaris i veure els vídeos en directe a través 
de les apps de Periscope i Twitter, així com en Periscope.tv. 
(d’Interactiva)

OKO Smartframe: una nova forma de 
compartir continguts

Emprenedors catalans 
han llançat fa poques 
setmanes al mercat 
OKO Smartframe, un 
marc intel·ligent que 
permet als usuaris es-
tar sempre connectats 

per rebre de forma instantània contingut multimèdia a través 
d’Internet. La idea va néixer fa dos anys com a projecte a Kick-

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

starter i ara és una realitat que es ven a Europa, Estats Units i 
Hong Kong. I és que OKO Smartframe cobreix un segment de 
mercat que estava mancat de novetats, tal com diu Jordi Jimé-
nez, CEO i cofundador de OKO. El seu funcionament es basa 
en una aplicació, disponible per a Android i iOS, que permet als 
familiars i amics connectar amb el marc per compartir els con-
tinguts i moments que desitgin. Així, l’usuari pot enviar i rebre a 
l’instant fotos, vídeos i àudio.

No hi ha límit d’usuaris que poden estar connectats a OKO Smart-
frame, els continguts estan permanentment disponibles en el 
núvol. Per a això, el marc incorpora 10 GB d’emmagatzematge 
gratuït. Els usuaris poden configurar les fotos, vídeos i àudios 
que volen gaudir en cada moment en el marc, que inclou a 
més una gran varietat de canals temàtics als quals és possi-
ble connectar-se de manera gratuïta. A més inclou un sistema 
d’actualitzacions automàtiques i disposa d’un servei de atenció 
tècnica per a resoldre qualsevol incidència. (d’AEC)

Watchity, una innovadora plataforma 
de gravació col·laborativa

Emprenedors barcelonins acaben de llançar Watchity, un plata-
forma de gravació col·laborativa que promet transformar la co-
municació audiovisual. Watchity dóna resposta a la necessitat 
de disposar de forma fàcil, ràpida i econòmica de grans quan-
titats de contingut de vídeo en viu per a ser usat amb objectius 
de negoci en qualsevol tipus d’organització o esdeveniment. La 
plataforma afegeix i sincronitza tots aquests vídeos per mostrar 
diferents perspectives sobre un esdeveniment gràcies al player 
multicàmera que, a més, és controlat per l’espectador, qui deci-
deix quines càmeres desitja veure en cada moment.

Aprofitant la celebració del 4YFN [4 Years From Now], troba-
da internacional d’emprenedors que se celebra al Mobile World 
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Congress i en què Watchity (https://www.watchity.com/) hi ha 
participat com a expositor presentant la seva plataforma, es va 
fer servir aquesta tecnologia per retransmetre l’esdeveniment 
en live streaming de forma col·laborativa, convertint-se en el 
primer d’aquestes característiques a nivell mundial. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

Neix el cercador per trobar 
aplicacions en català

Cercaapps és el cercador d’aplicacions en català que permet 
trobar apps en funció dels interessos particulars. És una ini-
ciativa llançada pel Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya coincidint amb la celebració de la fira mundial de 
telefonia mòbil. 

La idea consisteix en què el cercador proporciona un llistat 
de temes, en la secció ‘apartat’, que poden ser d’interès per 
a l’usuari, com per exemple, serveis, salut, llocs, lleure, natu-
ra, empresa, entre molts d’altres. Tot seguit, el cibernauta ha 
d’escollir, en la secció “disponibilitat”, en quin sistema operatiu 
vol obtenir l’aplicació que cerca, és a dir, pot triar descarregar-

la en dispositius Android -a través de l’Android Google Play-
, en dispositius iOS -mitjançant l’Apple Store- i en dispositius 
Windows -a través de Windows phone Store-. Finalment, s’ha 
d’omplir el requadre “cerca” amb la paraula clau sobre el tema 
escollit anteriorment per tal de filtrar i perfilar la cerca. Un cop 
estan tots els camps plens el cercador ofereix una llista amb 
diferents aplicacions relacionades amb el que l’usuari ha dema-
nat. (de Via Empresa)
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Pot estar el futur de la premsa 
impresa en mans de publicacions amb 
data de caducitat?
Per Dircomfidencial

La caiguda dels mitjans impresos està en boca de tots. El tras-
llat complet a la versió digital d’algunes de les capçaleres de 
major calat al Regne Unit, com The Independent, ha reobert el 
debat sobre el futur dels mitjans en paper a nivell internacional.

Davant d’aquest panorama, els diaris han de donar un pas en-
davant i aprofitar les diverses oportunitats de negoci que es van 
succeint. I és que  2016 va esdevenir un any ple d’esdeveniments 
claus per a l’elaboració d’informacions rellevants.

La confirmació del Brexit, la victòria de Donald Trump i altres no-
tícies de caràcter emergent es van convertir en un filó important 
per a les redaccions. No obstant això, no tots els mitjans semblen 
haver aprofitat aquesta conjuntura de la mateixa manera.

Qui sí que ho ha fet ha estat l’editorial britànica Archant. El grup 
periodístic va decidir crear el diari setmanal The New European, 
una publicació ideada per a aquells ciutadans que es mostra-
ven reticents que el Regne Unit abandonés la Unió Europea. 
Dissenyat en un principi per a un total de quatre setmanes, la 
marxa definitiva de la UE ha provocat que TNE s’hagi situat com 
un diari de referència entre l’audiència britànica.

La possibilitat de recórrer a diversos temes d’actualitat per 
crear publicacions pop-up  s’ha convertit en una alternativa per 
a les grans editores  mundials. I és que mentre que en altres 
sectors la concepció de vida útil del producte és clau, el perio-
disme segueix concebent la longevitat de la publicació com un 
sinònim de prestigi.

Un altre dels problemes ocasionats ve donat per part dels anun-
ciants, que es mostren reticents a invertir en publicacions la 
fi de les quals ja està estimat. No obstant això, des dels mi-
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tjans tracten de canviar aquesta percepció a l’assegurar que 
les grans capçaleres sempre han llançat publicacions especials 
amb motiu de diversos esdeveniments com unes eleccions pre-
sidencials o competicions esportives.

Davant la incapacitat que mostren els diaris impresos per com-
petir amb els digitals, Archant amb “The New European” sembla 
haver-li mostrat a aquests el camí que s’ha de prendre en el 
futur més immediat.

Els continguts editorials es recorden 
més que els news feed en RRSS

Una investigació de neuro-
mapping revela que els con-
tinguts editorials de qualitat 
generen més record i són més 
rellevants que els new feed ge-
nerats pels usuaris en les xar-
xes socials. L’estudi, realitzat 

per la companyia de vídeo outstream Teads i Neuro-Insight, ex-
perts en neurociència aplicada al màrqueting, tenia per objecte 

quantificar de forma aïllada la importància del context en el qual 
s’insereix la publicitat digital en vídeo, independentment de la 
creativitat utilitzada. Els mitjans que van participar en l’estudi 
van ser Time Inc., Condé Nast, Forbes i The Atlantic.

Així, es van examinar amb tècniques de neuro-mapping el que 
passava al cervell de 100 individus exposats a les mateixes 
campanyes de vídeo, integrades en dos contextos molt dispars 
com són d’una banda, els articles editorials en mitjans de comu-
nicació i de l’altra, els news feeds de xarxes socials.

L’estudi arriba a una sèrie de conclusions, entre les quals des-
taquen:

• Per ser eficients, els missatges publicitaris han de quedar 
gravats en la memòria a llarg termini del consumidor, que està 
directament relacionada amb l’estructura i el context de la co-
municació.

• A més de resultar més rellevant, el contingut editorial dels mi-
tjans de comunicació resulta més memorable. Per a la part del 
cervell racional i que presta atenció al detall (banda esquerra) el 
contingut editorial premium va generar un impacte un 19% més 
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gran en la memòria, respecte a aquell inclòs en els news feed 
de xarxes socials. Per la part emocional del cervell (costat dret) 
el contingut editorial de qualitat va generar un impacte un 8% 
més gran en la memòria.

• Els vídeos publicitaris inserits en contingut editorial de qualitat, 
van funcionar millor en 8 de cada 10 anuncis examinats pel que 
fa a codificació de memòria detallada o quantitat d’informació 
que es reté sobre l’anunci.

• El nivell d’atenció dedicada a la lectura d’articles i notícies 
d’actualitat, així com el major temps d’exposició a aquest tipus 
de continguts, fa d’aquests entorns llocs de qualitat per a inserir 
la publicitat en vídeo. (d’Ipmark)

El TERMCAT difon els Criteris per a 
la denominació catalana de varietats 
vitivinícoles
El TERMCAT ha publicat en línia els Criteris per a la deno-
minació catalana de varietats vitivinícoles, que ha aprovat el 
Consell Supervisor i han estat elaborats amb l’assessorament 

d’especialistes destacats del sector. Els criteris recullen indi-
cacions sobre el gènere gramatical de les denominacions de 
ceps, raïms i vins (albarinyo és un mot masculí o femení?, i 
garnatxa?; i tenen el mateix gènere quan es refereixen a una 
vinya i quan es refereixen a un vi?); sobre l’ús de la majúscula i 
la minúscula en aquest tipus de formes (escrivim Merlot o mer-
lot?, Pedro Ximenes o pedro ximenes?, Moscatell d’Alexandria, 
moscatell d’alexandria o moscatell d’Alexandria?); sobre la 
consideració dels sinònims i d’altres variants (és preferible ca-
bernet o cabernet sauvignon?, bovalo boal?, xarel·lo o pansa 
blanca?), i sobre la grafia de les denominacions procedents 
d’altres llengües (pinot noir o pinot negre?; viognier o vionyier?; 
albariño, albarinho o albarinyo?).

Aquests criteris van ser estudiats pel Consell Supervisor amb 
motiu de la publicació de la Terminologia de les varietats vitivi-
nícoles, un diccionari en línia que conté les fitxes corresponents 
a les varietats autoritzades a Catalunya d’acord amb el Reial 
decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial 
de producció vitícola.

Els Criteris per a la denominació catalana de varietats vitiviníco-
les es difonen des de l’apartat de Criteris i metodologia del web 
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del TERMCAT, al costat de documents de criteris anàlegs dedi-
cats, per exemple, a la denominació de pluges de meteors, la 
denominació de vacunes o la denominació d’ocells. També són 
consultables, en format de fitxes terminològiques, al Cercaterm 
i a la Terminologia de les varietats vitivinícoles. Podeu consultar 
aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa CLI-
CANT AQUÍ  (de Llengua.Gencat)

7accents, reconeguda com a empresa 
solidària 2017

La capçalera d’informació de proximitat i periodisme reflexiu 
7accents ha rebut la distinció d’Empresa Solidària 2017 per part 
de l’Ajuntament de Lleida. La proposta d’aquest reconeixement 
ha arribat gràcies a Aspid, una entitat sense ànim de lucre de 
la demarcació de Lleida que treballa per afavorir les persones 
amb alguna discapacitat física i les seves famílies, tant a nivell 
personal com en el camp professional. La distinció d’Empresa 
Solidària té com a objectiu principal el de donar visibilitat a la 
contribució per part del sector empresarial  per aconseguir una 
millor societat, més cohesionada, solidària i tolerant.

L’acte de lliurament del guardó va tenir lloc el passat dilluns 
coincidint amb el Dia Mundial de la Justícia Social. El premi, 
entregat per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, el van recollir Maria 
Fauria i Gerard Martínez, responsables de 7accents. Cal des-
tacar que el mèrit és doble, ja que és la primera vegada que el 
reconeixement de la tasca social d’una empresa s’atorga a un 
mitjà de comunicació de la demarcació de Lleida. (de Redacció 
AMIC)

Lliurats els premis Rahola de periodisme

El primer premi que es va conèixer va ser el de millor iniciativa 
de comunicació institucional, que va ser per a Iglésies Asso-
ciats, per la “Comunicació del Centenari Carles Fontserè 1916-
2016”, del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya. Pere Carreras, pel butlletí municipal mensual #Guíxols, 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, va quedar com a fina-
lista per la presentació eficaç dels continguts.
 
En la categoria de millor informació digital, els guanyadors van 
ser Pau Planas i Rocío Rodríguez, per La Tornada, per la tasca 
dinamitzadora del sector musical, que dóna veu a nous pro-
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jectes, i per la innovació com a revista digital. El Biblionauta, 
per treballar amb encert l’àmbit literari; i La fissura, per les pro-
postes alternatives d’informació i el punt de vista crític, van ser 
finalistes. 
 
El premi al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio (Pre-
mi Miquel Diumé) se’l va endur Carme Martínez, pel treball 50 
anys de cantades a Calella, emès a SER Catalunya, per la bona 
informació, documentació, realització i recuperació de fons so-
nors històrics. Carles Baldellou, pel programa Tot és un joc, de 
FeM Girona, per fer un molt bon espai d’esports de proximitat, 
va ser finalista. 

En la categoria de millor treball informatiu o divulgatiu en televi-
sió, els guanyadors van ser David Gimbernat i Pere Solés, per 
Feliç mil aniversari, documental emès a TV3 sobre el convent 
de Sant Daniel, per la seva narrativa efectiva i perquè divulga 
una realitat a la qual no és fàcil accedir. L’equip de Latituds 
de Televisió de Catalunya, per Teixint cohesió social a Salt, un 
documental elaborat per Josep Nogueroles i emès al canal 33, 
va ser finalista per haver sabut mostrar una realitat contrastada 
que qüestiona els estereotips de la vila de Salt.
 

El guanyador a la millor fotografia de premsa va ser Jordi Ribot, 
per la fotografia Un membre de l’ADF al foc de Blanes, una 
imatge informativa d’impacte, que transmet bé el dramatisme 
del moment. Joan Castro, per la sèrie de fotos “Tancant l’hotel” 
(que descriu molt bé la situació dels conflictes del turisme mal 
portat); i Martí Dacosta, per la sèrie “El Retrovisor” (amb una 
escenografia molt bona per a les entrevistes publicades al set-
manari L’Empordà) van ser els dos finalistes. 

El premi al millor treball informatiu o divulgatiu en premsa 
se’l va endur Pau Subirós, pels reportatges Trenta-cinc anys  
de l’Operació Neteja; Primera nit de vaga dels treballadors 
d’Ecoserveis i On són els vuit milions del Patrimoni Sòl? publi-
cats a La Fissura, per una narrativa consistent, ben presentada, 
documentada i punyent.

La beca dels Premis Carles Rahola en la modalitat professional 
va ser per a la periodista d’ElPuntAvui, Gemma Busquets pel 
seu projecte de recerca “El vot femení a la premsa de les co-
marques gironines (1931-36)”. (d’AEC)
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La FAPE llança la primera edició del 
Premi Palabra

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), 
amb el patrocini de la Fundació César Egido Serrano, convo-
ca la I edició del Premi Palabra. El guardó pretén reconèixer a 
persones o institucions, nacionals o estrangeres, que s’hagin 
destacat, a través de la paraula, a fomentar la convivència, la 
justícia o el desenvolupament social i cultural, bé a través dels 
mitjans de comunicació o de qualsevol altre mitjà de difusió, 
informa la federació mitjançant una nota.

El premi Palabra, dotat amb 10.000 euros i amb caràcter anual, 
pot recaure en una o diverses persones, així com en alguna ins-
titució que respongui als objectius que es persegueixen amb la 
seva convocatòria. A ell poden presentar els seus candidats, en-
tre el 15 de febrer i el 15 d’abril de 2017, les associacions de 
periodistes, els mitjans de comunicació, les facultats i els profes-
sionals de la informació, sempre que justifiquin els mèrits dels as-
pirants. Les propostes de candidats s’hauran d’enviar a la seu de 
la FAPE, carrer Maria de Molina, 50, 2a planta. 28006 - Madrid). 
Es poden consultar les bases CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Cursos de formació al CPC

Com parlar en públic de forma eficaç.- Barcelona, dimecres 8 
de març (de 09:30h a 14:30h) - L’objectiu d’aquest curs, impartit 
per Josep M. Brugués, es fer arribar els nostres missatges i 
idees amb més claredat a tots els nostres públics, parlar amb 
més seguretat i confiança i aprendre a seduir i persuadir per 
guanyar-se l’audiència.

Maquetació de material corporatiu amb InDesign.- Barcelo-
na, dijous 9 i 16 de març (de 10:00h a 14:00h) - En aquest curs, 
dirigit per Marta Aguiló, els participants coneixeran i aprendran 
a utilitzar les possibilitats que ofereix InDesign per maquetar de 
forma adequada diferents tipus de documents corporatius.

Webinar: Cómo optimizar tu perfil de Linkedin.- On line. Di-
vendres, 10 de març (de 10:00h a 11:00h) - Enrique San Juan ex-
plicarà com tenir un perfil optimitzat de Linkedin és el primer pas 
per accedir al món d’oportunitats laborals, col·laboració, negocis 
i desenvolupament que es gesten en aquest ecosistema digital. 

Introducció a Wordpress per a periodistes.- Barcelona, di-
lluns 13 i 20 de març (de 15:30h a 19:30h) - En aquest curs, 
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impartit per Ariadna Fernández, aprendreu a utilitzar l’eina i pu-
blicar articles, fotografies i vídeos en el sistema de gestió de 
continguts wordpress.com
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són bonificables, és a dir, que 
l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el ma-
teix Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec.
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L’opinió no entén de paritat
Per Report.cat

El paper de les dones als espais d’opinió dels mitjans de comu-
nicació catalans està lluny de la paritat. Aquesta és la principal 
conclusió de l’informe del grup #OnSónLesDones, presentat al 
Col·legi de Periodistes, a Barcelona, per les periodistes Natza 
Farré, Gina Diéguez i Fulvia Nicolàs i que ofereix un recompte 
estadístic de la presència de dones a les tertúlies televisives i 
radiofòniques així com als articles d’opinió dels mitjans escrits.

La clau per entendre la presència femenina en aquest tipus 
d’espais és, segons les dades ofertes, la titularitat del mitjà en 
qüestió. Els públics tenen xifres que són properes o arriben a la 
paritat, mentre que els privats són els que deixen a les dones 
en una situació de major inferioritat.

Prova d’això és que la presència de dones a les tertúlies de RAC1 
els darrers sis mesos se situa en un 27% dels col·laboradors. 
En canvi en els diferents espais de Catalunya Ràdio, la xifra as-
cendeix fins el 37%, fregant doncs el 40%, considerat el llindar 
de la “paritat tècnica”. Malgrat tot, l’emissora del grup Godó és 
l’únic mitjà privat que se salva de les crítiques per la manca de 
paritat ja que els altres encara tenen percentatges més baixos.

En el cas de les televisions, TV3 sí assoleix el 40% de presèn-
cia femenina mentre que 8TV es queda en un 23%. Per la seva 
part, als diaris impresos i digitals, l’espai dedicats a articles 
d’opinió signats per dones es limita a un 18% i 21%, respecti-
vament. “Tots ells són de titularitat privada”, insisteixen les au-
tores de l’informe.

Des d’OnSónLesDones celebren les dades dels mitjans públics 
i es mostren optimistes amb l’evolució de Catalunya Ràdio i 
TV3, però recorden que queda molta feina a fer als mitjans de ti-
tularitat privada. “Que menys d’un de cada cinc articles d’opinió 
publicats estigui firmat per una dona és, a aquestes alçades del 
segle, tan inexplicable com indignant”, denuncien a l’informe.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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El Nacional, el mitjà menys equitatiu
El recompte realitzat per OnSónLesDones –que engloba els úl-
tims sis mesos del 2016 i del qual es van presentar les primeres 
conclusions el passat novembre– mostra com La Vanguardia i El 
Periódico són els dos diaris impresos que menys espais d’opinió 
dediquen a les dones (un 17% en ambdós casos). Però, sens 
dubte, la crítica més forta se l’emporta un digital, El Nacional, on 
la presència d’articles opinatius signats per dones no arriba ni al 
10%. Des del col·lectiu es critica que el seu director, José Antich, 
presentés el març passat el digital com un espai on es “donarà 
veu de forma equilibrada a la societat catalana” però, pel que 
sembla, en la igualtat de gènere, no està sent així.

A la resta de mitjans escrits la situació de la dona no és gaire 
millor: només Nació Digital supera el 30% de presència feme-
nina i entre els mitjans impresos tan sols l’Ara arriba al 20%. 
Respecte a la ràdio i a la televisió, els percentatges són més 
equitatius, tot i que es manté la diferència encara existent entre 
mitjans públics i privats.

Vulneració de la llei
Durant l’acte, al qual varen assistir en primera fila la directo-
ra de l’Ara, Esther Vera; la directora de Nació Digital, Karma 

Peiró, i la periodista de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, les 
periodistes d’OnSónLesDones van recordar que el fet de no 
complir amb la paritat als espais d’opinió va en contra de la Llei 
d’Igualtat, de 2015, que obliga als mitjans privats que reben al-
gun tipus de subvenció pública a “promoure l’autoria femenina 
mitjançant mecanismes d’acció positiva”.

Així, des del grup no només fan una “crida als professionals 
dels mitjans” per “promoure l’opinió de les dones” sinó que tam-
bé demanen “a les institucions catalanes perquè obliguin als 
mitjans infractors a complir” la llei i acabar així amb una situa-
ció que, alerten, “infrarepresenta, infravalora, i en alguns casos 
menysté” les dones.

En una segona part de l’acte, Peiró, Terribas i Vera van participar 
en un debat on es van buscar iniciatives per millorar la presència 
femenina als espais d’opinió. Atenta al debat estava la consellera 
d’Afers Socials, Dolors Bassa, que va reclamar “l’espai que les 
dones mereixen” des del seu compte de Twitter. Lidia Heredia, 
també present al debat, va celebrar l’existència del col·lectiu On-
SónLesDones com un element de pressió mentre que Diéguez 
va recordar que el recompte ha estat dels espais opinatius per-
què, precisament, aquests “generen opinió” entre la societat.
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Pressió des de les xarxes socials
El grup #OnSónLesDones, format per una cinquantena de do-
nes, es va constituir el juny de 2016 per treballar en estudis com 
el presentat al Col·legi de Periodistes, on es denuncia l’actual 
situació als mitjans de comunicació i es reclama una paritat real 
en la professió. Amb l’ajuda de la difusió que donen el seu canal 
de Facebook i compte de Twitter, a més d’un bloc on es poden 
consultar tots els informes generats, la filosofia de treball del 
grup és “treballar per demanar que es doni veu i s’escolti les 
dones expertes als mitjans de comunicació del nostre país”.
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La inversió publicitària trigarà deu 
anys a recuperar les xifres de 2007
Per Eduardo Madinaveitia / Bez

L’any 2007, la inversió publicitària en mitjans convencionals es 
va acostar als vuit mil milions d’euros (7.983,6) segons dades 
Infoadex. Després va venir una crisi molt violenta que va deixar 
aquesta xifra reduïda a poc més de la meitat (4.261.000) en 
2013.

Des de llavors s’han succeït tres anys de creixement. Les dades 
de 2016 que s’acaben de publicar parlen de 5.234.800.000 i un 
creixement del 4,3% respecte a l’any anterior. Són dades bones 
-la publicitat creix de nou per sobre del PIB- que han omplert 
d’optimisme al sector. Però la crisi -entre 2008 i 2013 (amb el 
breu parèntesi dels “brots verds” de 2010) - va ser tan fort que si 
es mantingués any rere any el ritme de creixement de 2016, el 
que seria una bona notícia per al sector, es trigaria encara deu 
anys fins a arribar, al començament de 2027, les xifres de 2007.

La transformació digital
La crisi econòmica es va superposar al mercat publicitari als 
profunds canvis provocats per la digitalització.

Si el 2007 el 36,3% de la inversió es dirigia als mitjans impresos i 
només un 3,2% a Internet, en 2016 les xifres han donat un tomb 
espectacular: Internet ha multiplicat per més de vuit seva parti-
cipació, que arriba ja al 26,9% i es converteix en el segon mitjà, 
després de la televisió; a l’altra banda dels mitjans impresos cauen 
fins al 17,2%, una mica menys de la meitat que nou anys abans.

La televisió perd en aquest trajecte gairebé cinc punts de quota 
i més del 41% de la inversió (de més de 3.600 milions el 2007 
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a una mica més de 2.100 en 2016) però es manté amb força 
en el liderat.

Els falsos duopolios
Els dos mitjans que capten més inversió publicitària tenen 
una característica comuna: compten amb una gran quantitat 
d’actors però compten amb dos líders molt destacats, amb un 
grandíssim poder de negociació.
    
En el cas de la televisió a Espanya, entre Mediaset i Atresmedia 
aconsegueixen més del 85% de la inversió en el mitjà (multi-
plicant per gairebé 1,5 la seva quota d’audiència) i deixen el 
15% restant als centenars d’altres empreses (petites televisions 
locals o autonòmiques, però també grans multinacionals i plata-
formes tecnològiques) presents en el mercat.

Encara és més cridaner el terreny digital en què milions 
d’empreses competeixen per endur-se una petita part de la in-
versió que es concentra en una proporció desconeguda (les 
xifres d’aquestes empreses només es poden estimar) però molt 
important en dues companyies: Google i Facebook.

A l’altre costat de la taula, el dels compradors de publicitat, tam-

bé es dóna un alt grau de concentració però que queda encara 
molt lluny d’aquests mitjans: sis grans grups multinacionals es 
reparteixen la gairebé totalitat de la compra publicitària.

Cèntims digitals per euros analògics
Els mitjans impresos han estat les grans víctimes de la digi-
talització. La sagnia d’inversió no cessa malgrat el miratge de 
2015, quan van semblar apreciar-se símptomes d’una lleugera 
recuperació.
    
Els problemes comencen des del primer moment de la digita-
lització, a mitjans dels anys noranta, quan molts mitjans, co-
mençant pels diaris, van començar a bolcar els seus continguts 
a Internet confiant que les grans xifres d’usuaris únics (men-
suals) els anaven a portar les inversions publicitàries de la tele-
visió, amb els seus milions d’espectadors simultanis.

Molts lectors van deixar de comprar els exemplars de paper 
perquè a Internet trobaven gratuïtament els mateixos contin-
guts, fins i tot més actualitzats. I la inversió publicitària només 
va arribar en petites dosis: es va parlar que s’estaven canviant 
euros analògics per cèntims digitals.
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Ara ja hi ha alguns mitjans, especialment diaris esportius, que 
ingressen més diners per les seves edicions digitals que per les 
impreses. Però ha estat un llarg camí, que ha portat a una gran 
saturació publicitària que pateixen els lectors.

El coeficient multiplicador del PIB
Durant molts anys la inversió publicitària espanyola reproduïa 
els moviments del PIB però amplificant-lo. Si el PIB creixia tres 
punts la inversió en creixia vuit; si el PIB queia cinc punts, la 

inversió en queia catorze. Després de la sortida de la crisi 
aquesta regla sembla haver-se trencat i el coeficient multiplica-
dor ha caigut des gairebé tres fins a poc més d’un.

És possible que la digitalització que, entre altres coses, ha pro-
porcionat a les empreses noves vies per posar-se en contacte 
amb els seus clients, sigui també la responsable d’aquest can-
vi. Tot i que encara és aviat per treure’n conclusions.
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Com decideix el cervell quines notícies 
són prou valuoses com per esdevenir 
virals?
Per PrPeriodismo

Per què una notícia s’estén com la pólvora a través de xarxes 
socials i una altra, aparentment similar, passa desapercebuda? 
Aquesta pregunta li ha amoïnat a infinitat de persones que es 
dediquen al món de la informació i el Màrqueting i, ara per ara, 
segueix sent un gran misteri per a la immensa majoria de la 
societat que posseeix blocs o webs en les que publica els seus 
textos. I és que, tot i que seguim a ulls clucs certes pautes re-
ferents a l’extensió i qualitat del contingut o la forma de difusió 
que, segons alguns experts en màrqueting viral, poden ajudar 

a promocionar els nostres articles o aconseguir millors resul-
tats en nombre de visites i en entrades al lloc, l’èxit mai estarà 
assegurat.

Fins i tot amb una notícia basada en una idea única i impactant, 
excepcionalment redactada i orientada que cridi l’atenció de de-
terminats influencers, ens podem veure abocats al fracàs per-
què no aconseguim que es propagui amb la rapidesa que ens 
agradaria en un mínim espai de temps. Llavors, de què depèn 
que un contingut arribi a estendre de forma exponencial? Com 
decideix el cervell quines notícies és prou valuosa com per ser 
llegida i compartida?

Com decidim quines notícies llegir i quines compartir en 
xarxes socials?
Encara que la nostra intuïció ens porti a pensar que la gent 
pensa en si mateixa a l’hora de decidir què llegir i en els altres 
a l’hora de decidir què compartir en xarxes socials, els investi-
gadors van trobar alguna cosa més: mentre un individu triava 
què llegir o decidia què recomanar als altres, les dades neu-
ronals suggerien que la gent pensa de la mateixa manera en 
si mateixa i en els altres quan llegeix i comparteix una notícia. 
“Tant quan pensem en el que hem de llegir com quan decidim el 
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que hem de compartir aterrar a un terreny inherentment social 
en què el que importa som nosaltres mateixos i les nostres re-
lacions amb els altres. El teu autoconcepte i la comprensió del 
món social estan entrellaçats”, apunta Elisa Baek.

Segons aquesta estudiant de la Facultat de Comunicació de 
la Universitat de Pennsilvània, tot depèn de l’activitat de tres 
regions del cervell del lector: la que està vinculada amb les prò-
pies experiències, la que fa als valors positius i la que té a veu-
re amb la nostra capacitat de llegir els estats mentals d’altres 
agents. Aquestes regions específiques del cervell determinen el 
valuós que seria compartir informació i aquest valor es tradueix 
en la seva probabilitat de ser viral .

“La gent està interessada en llegir o compartir contingut que 
es connecta amb les seves pròpies experiències o amb el seu 

sentit de qui són o qui volen ser. Solem compartir coses que po-
den millorar les nostres relacions, fer que semblem intel·ligents 
o empàtics o generar-nos millor reputació”, indica Elisa Baek, 
autora al costat de Christin Scholz (totes dues estudiants de 
doctorat sobre Neurociència de la Comunicació, a l’Escola 
de Comunicació Annenberg/Pensilvania) de dos treballs 
d’investigació que documenten, per primera vegada, l’activitat 
específica del cervell que ens porta a llegir o compartir articles 
periodístics. Aquests seran publicats en un proper número de 
la revista Psychological Science i en les Actes de l’Acadèmia 
Nacional de Ciències (PNAS).

Es pot predir la viralitat d’una notícia?
Aquests investigadors van triar 80 articles de salut del New York 
Times que guardessin certa similitud en el tema (nutrició, fitness 
i vida saludable) i en el nombre de paraules, i se’ls van donar a 
llegir a 80 persones d’entre 18 i 24 anys d’edat. Mitjançant l’ús 
de ressonància magnètica funcional (fMRI), tecnologia que per-
met mesurar la quantitat d’oxigen a la sang de zones concretes 
del cervell, van mesurar l’activitat cerebral d’aquests individus 
en temps real i van obtenir la probabilitat que anessin a com-
partir aquesta informació, és a dir, a l’observar patrons especí-
fics d’activitat cerebral d’aquestes persones van ser capaços 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de predir la viralitat d’aquests articles entre els lectors reals del 
New York Times a tot el món.

En aquest últims cas, els investigadors van trobar que l’activitat 
en les regions del cervell vinculades a les pròpies experiències 
(self-related regió) i a la capacitat de llegir els estats mentals 
d’altres agents (mentalizing regió) es combinen inconscien-
tment en les nostres ments per produir un senyal total sobre 
el valor d’un article. Aquesta senyal de valor prediu si volem 
o no volem compartir. I això pot ser extrapolable a gran esca-
la. De fet, tot i que el grup de subjectes utilitzat com a mostra 
presentava diferències demogràfiques respecte a les dades del 
total de lectors del New York Times, les seves regions clau del 
cervell van permetre rastrejar amb precisió el valor que se li do-
nava l’article i després escalar a nivell mundial, on aquest grup 
d’articles va ser compartit un total de 117.611 vegades.

Aquesta troballa ha portat els investigadors a deduir que, si po-
dem utilitzar un petit nombre de cervells per predir el que està 
fent un gran nombre de persones que llegeixen el New York 
Times, vol dir que coses similars estan passant entre persones 
que viuen en diferents parts del món. “El fet que els articles 
colpegin la mateixa corda en diferents cervells suggereix que 

motivacions similars i normes similars poden estar impulsant 
aquests comportaments, coses similars tenen valor en la nostra 
societat en general”, subratlla Scholz. Aquesta investigadora 
també reconeix que varia de persona a persona el que pensem 
de nosaltres mateixos i dels altres. Així, per exemple, una notí-
cia pot ser compartida perquè pensem que farà riure als nostres 
amics mentre que altres s’ho pensen a l’hora de compartir.
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Estàndards per a la innovació
Per Josep Lluís Micó, catedràtic, Facultat de Periodisme Blan-
querna URL / web CPC

  

Milers de milions de notícies separen el telègraf i la realitat virtual, 
la Guerra d’Independència dels Estats Units i els atemptats terro-
ristes de l’11s... Però el característic del periodisme ha romàs en 
aquest temps i malgrat els incomptables invents i canvis opera-
tius que s’han aplicat a la captació, la confecció i la difusió de la 
informació. Per què no s’ha modificat allò nuclear en una activitat 
en què la mutació és consubstancial, en què l’atzar i l’accident 
són part del procés? Perquè es tracta d’un ofici amb estàndards, 
és a dir, perquè descansa sobre uns patrons i uns models de 
valoració que ens serveixen, als que l’exercim, per decidir què 
fer en cada tessitura i improvisar sense trair la nostra comesa.

En les dues últimes dècades, a causa del desplegament 
d’equipament i de perfils registrat en el sector, hem assistit a 
una allau bibliogràfica sobre aquests assumptes. Aquells que 
hem ajudat a incrementar aquest repertori temàtic, en general, 
ho hem fet amb bones intencions. Internet, els dispositius mò-
bils, les xarxes socials, el big data, la intel·ligència artificial, etc. 
ens han obert, als periodistes, als investigadors i als usuaris, 
uns interrogants tan excitants com el camí que estem seguint 
per tancar-los. Convindria prendre una certa distància per ana-
litzar si estem respectant els estàndards històrics – socials, po-
lítics, ètics, deontològics...– de la premsa.

El paper de la premsa
Cal estudiar el món tecnològic i les seves conseqüències sobre 
els mitjans, és clar. Tanmateix, també hem de recordar el que 
fins ara ha estat irrenunciable, per comprovar si continua sent 
així, els estàndards sobre la nostra funció i els nostres límits 
que vam interioritzar en un moment donat. Sabem que, com va 
dir el filòsof Alexis de Tocqueville, “el poder de la premsa ocupa 
el segon lloc, després del que té la gent”. I que un bon diari “és 
una nació parlant-se a si mateixa”, segons va indicar el drama-
turg Arthur Miller. Per a l’editor Joseph Pulitzer, “només hi ha un 
mitjà per sostenir una democràcia pel que fa a la conducta indi-
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vidual, social, municipal, estatal i nacional, i aquest és mantenir 
el públic informat del que ocorre”.

Walter Lippmann, tan influent en la teoria com en la pràctica, 
va deixar escrit: “El periodista es veu més compel·lit cada dia a 
respectar i observar les disciplines intel·lectuals i el cos de sa-
ber organitzat que posseeix l’especialista en qualsevol camp”. 
Aquest judici entra en contradicció amb el que va detectar Mar-
garita Rivière: “Proliferen suposades notícies i reportatges sen-
se signatura que són mers comunicats d’agents de relacions 
públiques o gabinets de premsa”.

Aquestes i moltes altres declaracions constitueixen les bases 
i els estàndards d’un ofici que, en paraules de la professora An-
gela Phillips, no s’hauria d’admirar per “l’èxit comercial”, sinó per 
“l’originalitat i la demostració d’autonomia”. La seva col·lega Mar de 
Fontcuberta ho va resumir en assenyalar que el paper de la premsa 
és “establir una consciència comuna”, i “no s’ha de confondre amb 
estratègies comercials dedicades a captar públic a qualsevol preu”.

El perill d’allò fàcil
L’esclat digital ha fet visible la pèrdua del monopoli dels mitjans 
convencionals sobre la informació. Els consensos – ja siguin 

explícits o implícits– entre empreses que es podien donar fa 
uns anys per no abordar alguns temes delicats són més difí-
cils. Els navegants es veuen forts. Conceptes com periodisme 
ciutadà o participatiu, fenòmens com el ciberactivisme, eines 
com les xarxes socials i estris com els dispositius mòbils ho 
constaten. Els mitjans han articulat mecanismes de participa-
ció de l’audiència i de personalització dels continguts. A més, 
gràcies a mètodes com l’analítica web, es poden conèixer de-
talladament les preferències del públic. Són plataformes que 
promouen la intervenció dels individus i subministradors de da-
des que s’han erigit en un instrument de màrqueting inèdit en la 
història, vital en un sector que encara no ha trobat un model de 
negoci sòlid a la Xarxa.

Parlant d’estàndards, el més recomanable és ser transparent i 
argumentar per què un esdeveniment concret és digne de ser 
elaborat com una notícia o no. Les companyies periodístiques 
no ens diuen sempre què hem de pensar, això no obstant, sí 
que ajuden a dilucidar els assumptes sobre els quals hauríem 
de fer-ho. Perquè continuï sent d’aquesta manera, els mitjans 
han d’assumir-ne la responsabilitat. Han de fer pedagogia pe-
riodística, ja que això equival a fer pedagogia democràtica.
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El risc d’abandonar-se a la solució fàcil és més evident que 
mai. A curt termini, és rendible oferir-li, a l’audiència, allò que 
desitja: perquè és divertit o es consumeix sense necessitat de 
madurar gaire, perquè és morbós i desencadena clics instanta-
nis, etc. Amb tot, cal que hi hagi capçaleres impreses, canals 
audiovisuals i webs que, sense renunciar a la viabilitat econò-
mica, s’allunyin d’aquesta tendència, a favor d’una funció més 
conscient, sensata i cabal. Si totes les empreses competeixen 
en qualitat a la baixa, on aniran a informar-se els lectors, espec-
tadors, oients i internautes més exigents?

Processos diferents
Quan parlem de periodisme i mitjans, hem de ser capaços de 
distingir entre els processos que són inevitables i aquells que 
són el producte de decisions intel·lectuals. Els resultats de les 
grans transformacions socials i tecnològiques pertanyen al pri-
mer conjunt. Si ens dediquem a aquest sector o simplement hi 
tenim alguna relació, no en podem ser aliens; ens agradin o no, 
ens afecten. Quant a la segona categoria, ens hi trobem deter-
minacions que poden ser criticades, rebutjades o, fins i tot, ig-
norades. Per exemple, el treball amb grans volums d’informació 
–el que es coneix com a big data– és inevitable. Qui s’oposi 
a l’anomenat periodisme de dades, no com a única manera 

d’exercir aquesta professió – en absolut!–, sinó com a gènere o 
format que superarà la consideració de moda, quedarà enrere 
en l’evolució històrica dels mitjans, la comunicació i la cultura.

Aquesta modalitat, que permet explicar fets enormement 
complexos a partir de l’anàlisi acurada de material massiu, 
pot modificar la nostra concepció del món. En aquest context 
d’innovació, l’aprenentatge de les màquines –machine lear-
ning– i la intel·ligència artificial no són amenaces, sinó que es 
converteixen en aliats excepcionals. Aprofitem-nos-en. Però 
amb seny i d’acord amb els estàndards.

Destacats teòrics i professors d’universitats nord-americanes 
tant prestigioses com Columbia, Stanford o UCLA han coincidit a 
assegurar que el big data millorarà el periodisme d’investigació. 
En els respectius discursos, hi ha un mateix element latent: cal 
(re)aprendre a operar en equip i/o xarxa per així obtenir peces 
diferents de les actuals. Diferents del que publica la resta de 
mitjans de comunicació o informadors; diferents del que difon la 
pròpia organització.

Aquesta és la raó per la qual és tan aconsellable que s’articulin 
laboratoris en el si de les companyies periodístiques. En ge-
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neral, els professionals d’aquesta indústria porten a terme 
moltes tasques simultànies en condicions –econòmiques, la-
borals– precàries. Per afrontar amb garanties d’èxit aquests 
reptes, no hem de carregar-nos amb més feina, sinó recobrar 
la intel·ligència col·lectiva segons els estàndards i els clàssics 
de la premsa.

El grup està tornant a ser la unitat de producció de referència. 
Tots els integrants han de tenir nocions dels ítems bàsics: dis-
positius mòbils, realitat virtual, Internet de les coses, wearables, 
robòtica... El redactor –o com se li digui en el futur– no serà 
el màxim –o l’únic– responsable de cada àrea. Sovint serà el 
director de l’orquestra, no l’home orquestra. Aquesta no és una 
reflexió gremial o corporativista. Incumbeix el conjunt de la so-
cietat. No hi ha democràcia sense informacions de qualitat i 
sense interpretacions fonamentades. Podem afirmar que en el 
present abunden aquests continguts? Pensem-hi.
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Això és el que cobren els professionals 
de Màrqueting a Espanya
Per Reason Why

L’any 2016 s’ha caracteritzat per una continuació de la recupe-
ració econòmica a Espanya, que s’ha concretat en la creació 
d’ocupació , amb un ritme superior al 3%, i en el creixement 
notable de la contractació , a l’entorn del 8%.

Dades que estan tenint repercussions en les empreses espan-
yoles a diferents nivells. Els nivells de rotació estan veient-se 
afectats i, actualment, el 35,9% de les empreses han patit incre-
ments en aquesta variable, que han estat especialment inten-

sos en les empreses de major dimensió, aconseguint un 45% 
en les empreses de més de 250 treballadors.

El dèficit de talent també està afectant cada vegada a un major 
nombre d’empreses. Actualment el 53,6% de les empreses es-
panyoles consideren estar ja patint aquest problema i el 37,7% 
preveu un agreujament aquest 2017.

Els majors nivells de rotació i el creixent dèficit de talent estan 
provocant, entre altres conseqüències, tendències a l’alça en 
els salaris. De fet, actualment gairebé el 30% de les empreses 
estan desenvolupant polítiques d’actualització de salaris amb 
pujades per sobre del que s’ha pactat, la qual cosa es nota 
especialment en aquells perfils amb major escassetat relativa.

En aquest sentit, l’Informe Randstad de Tendències Salarials 
s’ha llançat per oferir informació sobre la situació actual dels 
salaris a Espanya.

Àrea de Vendes i Màrqueting
Les àrees de Sales & Marketing, Digital i Finance & HR tenen un 
caràcter transversal en les estructures empresarials i no cons-
titueixen sectors econòmics independents. Segons l’estructura 
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de plantilles derivada de l’Informe de Tendències de Recursos 
Humans de Randstad Research, en l’actualitat:

• El 4,2% dels treballadors pertanyen al departament de RRHH
• El 9,3% al departament de Finance
• El 15,2% al de Sales i el 4,7% al de Màrqueting, tant conven-
cional com digital. El 34,6% dels treballadors d’aquests depar-
taments es troben en l’actualitat en recerca activa d’un altre 
ocupació

L’Informe de Tendències de Recursos Humans de Randstad 
Research també determina en quins departaments de les em-
preses van a produir-se contractacions en els pròxims mesos 
i d’aquesta informació és possible conèixer els següents resul-
tats:

• El 47% de les empreses van a realitzar contractacions per al 
departament de Sales
• El 8%, per al departament de RRHH
• El 11% per al departament de Finance
• El 19% per al departament d’Administració
• El 15% per al departament de Màrqueting, Comunicació i Di-
gital

La taula salarial de l’àrea de Sales & Màrqueting reflecteix 
les bandes salarials per 17 posicions clau, classificades en tres 
seccions diferenciades: Màrqueting, Comunicació i Vendes.
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La taula salarial de l’àrea Digital reflecteix les bandes sala-
rials per 13 posicions clau, classificades en cinc seccions: Co-
mercial, Màrqueting, Comunicació, E-commerce i Projectes.
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La crisi en la circulació de textos és 
exclusiva d’occident
Per  Daniel Mazzone / blog miquelpellicer

La veritat, tal com se la concep a occident, és resultat d’una 
construcció col·lectiva que es basa en la interacció d’individus 
lliures; l’abast de la crisi en l’ecosistema informacional de mi-
tjans, va molt més enllà de la comunicació; afecta a la manera 
de vida que preval en les societats obertes. La denúncia efec-

tuada per Business Week és molt greu i mereix seguiment.

Potser l’expressió “crisi en la circulació de textos” sigui menys 
dramàtica que el clàssic mentida news, o menys impactant que 
la suggerent postveritat, però en tot cas serà més exacta i fita-
da. Aquestes últimes són expressions insatisfactòries ja que no 
enuncien el que realment passa sinó que encarnen diagnòstics 
mancats d’una adequada argumentació o d’una investigació 
que els sustenti.

En el meu article “El fals és que estiguem en l’era de les notí-
cies falses”, vaig argumentar per què parlar de “notícies falses” 
és un contrasentit. I en un altre article, “La crisi de les mal ano-
menades ‘mentida news’ no pertany al periodisme”, vaig fona-
mentar que es tracta de comunicació política perversa, atiada 
des de publicacions dedicades a la propaganda i no a informar, 
malgrat que així ho pugui semblar.

En aquest article procuraré abordar un aspecte més profund 
d’aquesta crisi: el que es tracta d’una crisi exclusivament occi-
dental, atès que només a occident vivim la veritat com a valor 
absolut, sense subordinar-la ni limitar-la en funció de valors re-
ligiosos o ideològics.
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No esperem solidaritats de les societats tancades on la veritat 
no és un valor, ja que, o bé hi ha “veritat” oficial hegemòni-
ca, que se sobreposa a la diversitat de versions, sempre que 
aquesta diversitat existeixi, o bé ni tan sols circularan les ver-
sions alternatives a l’oficial, ja que aquest tipus de desobedièn-
cies, en algunes societats tancades contemporànies, aquest 
desviament sol castigar amb penes molt dures, inclusivament 
la pena de mort.

La importància de la veritat a occident es vincula de forma di-
recta amb la llibertat individual, un valor central en la nostra 
manera de viure, segons la qual cadascú és lliure de pensar 
i opinar el que vulgui mentre no lesioni o limiti les possibilitats 
d’expressió de tercers.

La crisi en la circulació de textos -mal anomenada “fake news” o 
“posverdad” - afecta directament a la veritat i a la llibertat ja que 
introdueix la desconfiança i la inseguretat en un aspecte trans-
cendent com és la circulació lliure i segura de la informació.

Aquesta afirmació no implica desconèixer que la mentida, la fal-
sedat o l’exageració existien prèviament. La diferència radica 
que en l’anterior ecosistema industrial, que es responsabilitza-

ven per la circulació segura de textos, o sigui les capçaleres de 
referència, tant en premsa com en ràdio o televisió, responien 
amb la seva pròpia trajectòria i el seu propi contracte de lectura 
davant les audiències. I qui fallés s’havia de sotmetre a les dures 
condicions amb que l’ecosistema, en definitiva les audiències, 
penalitzava als infractors. Importants empreses de mitjans van 
desaparèixer en totes les èpoques o van haver de disculpar-se 
davant els seus usuaris per infringir la seva confiança.

En l’actual ecosistema no hi ha responsables, per dir-ho d’una 
manera directa. Les noves plataformes, per al seu funciona-
ment en xarxa, van introduir unes possibilitats de multiplicació 
exponencial dels missatges, el que anomenem viralitat, que si-
tua a la circulació de textos en absolut descontrol. Ningú en par-
ticular, ni mitjà ni plataforma, per més que tingui gairebé dos mil 
milions d’usuaris com Facebook, posseeix les condicions per 
fer-se càrrec de la complexitat en que va desembocar la dis-
tribució de continguts. Per descomptat que hi ha preocupació, 
i fins i tot recerca de solucions. Però trobar una via ordinativa 
per a aquest greu problema, serà el producte d’un llarg procés 
en el qual hauran de conjuminar-se moltes voluntats de grans 
companyies que probablement hagin de deposar part dels seus 
interessos per salvaguardar els del conjunt.
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Entre tant, el temps transcorre en contra; com més trigui en 
trobar una solució, més gran pot ser el mal a la confiança en 
l’ecosistema. Perquè a més, no a tots ens preocupa de la ma-
teixa manera aquesta crisi. És molt greu la denúncia que Bloom-
berg Business Week va publicar en un article el 16 febrer 2017: 
“tot just el candidat presidencial centrista, Emmanuel Macron, va 
començar a emergir en les enquestes recents en el panorama 
preelectoral francès, la seva campanya va ser atacada per un 
informe que el va titllar d’”agent dels estats Units”, i suggeria que 
es tracta d’”un homosexual recolzat pel poderós lobby gai. La 
font? Sputnik, l’agència de mitjans controlada pel Kremlin”.

Encara s’ignora l’abast de la intervenció de serveis d’intel·ligència 
russos en les eleccions presidencials del 4 de novembre de 2016 
als Estats Units, però el punt amenaça amb escalar a dimensions 
més grans a partir de la renúncia del conseller de Seguretat de 
l’administració Trump, Michael Flynn, el 14 de febrer.

Per altra banda, un recent estudi del Reuters Institute de 
l’Oxford University, amb prediccions per 2017, estableix que de 
142 editors i dirigents de mitjans consultats, el 70 per cent va 
dir estar molt preocupat per la distribució d’informació falsa o 
insegura a través de les plataformes, i el 46 per cent va soste-

nir que enguany es troba més preocupat per aquest motiu que 
l’any anterior.

Sembla important prendre nota que l’ecosistema informacional, 
de la mateixa manera que abans l’ecosistema industrial de mi-
tjans, té validesa a occident i no arriba -és a dir que l’intercanvi de 
textos no funciona de la mateixa manera- a les societats tanca-
des que es regeixen per altres paràmetres, ja que construeixen 
la veritat sobre la base de modalitats opaques en què la llibertat i 
per tant la interacció està absent, perquè no constitueix un valor.

L’ecosistema informacional de mitjans constitueix molt més que 
l’àmbit en què els occidentals intercanviem informació sobre la 
base de la circulació oberta de textos; és un dels espais en 
què la llibertat individual arriba a la seva màxima expressió. És 
d’aquest ordre el que posa en crisi el maneig ja sigui imprudent 
o malintencionat de les noves condicions imperants en les mo-
dalitats de la comunicació.

(Foto: Portada de la revista Time, designant com a personatge 
de l’any 2006 a l’usuari d’internet. Un ecosistema de mitjans, 
com tot sistema, depèn de la confiança i credibilitat dels que 
interactuen en ell).
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