
Construïm grans audiències

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

26/05/2017

n
ú

m
e

ro 224

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

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

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Després de la TV, els catalans ja 
s’informen més per Internet que per la 
premsa
Per Adrián Caballero / Report.cat

A principis d’abril el Centre d’Estudis d’Opinió va fer públi-
ques les dades del primer baròmetre de 2017. Entre d’altres 
preguntes, d’aspecte polític i econòmic especialment, el CEO 
preguntava a 1.500 catalans per quin tipus de mitjà de co-
municació s’informa habitualment i quines televisions, ràdios 
i diaris són els que tenen com a referència per mantenir-se 
actualitzats.

Report.cat ha fet una feina d’anàlisi de dades per presentar, 
en diferents capítols, els hàbits de consum informatiu dels ca-
talans, buscant possibles particularitats segons l’edat, el sexe, 
la ideologia, nivell d’estudis, classe social i altres aspectes. 
Aquí es presenta el primer capítol amb unes conclusions ini-
cials referents a les dades generals i segmentades per edat 
i sexe.
  
TV3 i Godó, referents per als catalans
Si analitzem les respostes dels catalans al CEO, podem con-
cloure que la televisió continua sent, de llarg, el mitjà més utilit-
zat per als catalans per informar-se. Un 78,3% dels ciutadans 
afirmen consumir informació per mitjà de la televisió. En segon 
lloc ja es troba Internet, que supera per mig punt percentual la 
premsa (42,5% enfront 42%).

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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General_tipus mitjaTV3 és, amb claredat, la cadena que més 
catalans escullen com la preferida per informar-se (41,4%). En 
segon lloc, molt lluny de la televisió pública catalana, trobem 
TVE 1 (13,8%), que supera a les principals cadenes privades 
de l’Estat, Antena3 i Telecinco.

Excepte a la televisió, on 8TV té unes xifres molt discretes 
(2,9%, igual que el 3/24), el Grup Godó monopolitza les pre-
ferències dels catalans a l’hora de conèixer l’actualitat diària. 
Tant a la ràdio (amb RAC1 escollida pel 30% de catalans), com 
al quiosc (La Vanguardia amb un 32,8%) i a Internet (LaVan-
guardia.com 30,4%), el grup lidera com a primera opció per als 
catalans.

Vuit de cada deu catalans s’informen a Internet per mitjà de 
diaris digitals. Entre les edicions digitals de referencia trobem, 
a més de La Vanguardia i El Periódico, l’Ara, El País i Vilaweb, 
el primer nadiu digital en aquesta classificació.

L’edat, determinant a Internet
Si analitzem les preferències dels catalans segons la seva 
edat, trobem que la televisió continua sent la reina fins i tot 
entre els més joves. Mentre un 62,4% de la gent entre 18 i 

24 anys s’informa per Internet (la xifra més alta entre tots els 
trams d’edat), un 76,1% ho fa per la televisió. Sigui quina sigui 
la franja d’edat analitzada, però, TV3 pot presumir de ser líder 
intergeneracional. En realitat, només trobem diferències entre 
edats quan parlem de ràdio i, especialment, d’Internet.

Els més joves, entre 18 i 34 anys, prefereixen Catalunya Ràdio 
com emissora per mantenir-se informats mentre que els cata-
lans de mitjana edat, de 35 a 64 anys, segueixen la tendència 
general i escullen RAC1 per sobre de la ràdio pública, que torna 
a ser líder entre la gent més gran de 64 anys.

A Internet, en canvi, la situació és encara més dispersa segons 
l’edat. L’anàlisi de les dades del CEO confirma que els enquestats 
més joves, entre 18 i 24 anys, s’informen preferentment a Internet 
per mitjà de les xarxes socials –sent Facebook la xarxa social lí-
der en aquest sentit-. LaVanguardia.es és la primera opció per als 
catalans d’entre 25 i 64 anys, mentre el nadiu digital Vilaweb.cat 
és el diari a Internet líder per la gent de 65 o més anys.

Aquest és el percentatge d’internautes que diuen informar-
se per cadascuna de les següents xarxes socials: Facebook, 
58,4%; Twitter, 28,8%; Instagram, 12,7%, i Linkedin, 8%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els homes, més de 
RAC1
Entre sexes també es 
poden trobar certes di-
ferències respecte a com 
ens informem els cata-
lans i quins canals, emis-

sores i diaris escollim per fer-ho. Per exemple, mentre les dones 
utilitzen més que els homes la televisió per informar-se, aquests 
empren molt més (entre 10 i 12 punts percentuals de diferència) 
la ràdio, la premsa i Internet per mantenir-se actualitzats.
Per altra banda, mentre TV3 és manté líder amb independèn-
cia del gènere, es troba una diferència substancial en quant a 
la ràdio: els homes són més de RAC1 (34,2% enfront un 22,9% 
per Catalunya Ràdio) i les dones més de la ràdio pública (28,6% 
enfront un 24,8% que prefereix RAC1).
Un altre punt que destaca en la comparativa de gènere és el 
fet que, a Internet, mentre els homes tenen unes preferències 
semblants a la mitjana dels catalans (LaVanguardia.com i ElPe-
riodico.com com primeres preferències), les dones afirmen in-
formar-se molt més per xarxes socials, especialment Facebook, 
escollida com a eina d’informació pel 63,2% de les internautes 
(entre els homes és 46,9%).

Andrea Soler de l’IES Montgrí guanya 
el Primer Premi de Ficcions 2017

- La història escrita per Andrea Soler Núñez de Torroella de 
Montgrí ha guanyat la final del concurs literari entre els més 
de 2.900 alumnes que es van presentar a la 9a edició de “FIC-
CIONS, L’aventura de crear històries”
- Els grups dqvid, Genís i Jordina de Girona, Sort i Sant Feliu 
de Guíxols s’han emportat el Segon Premi en un triple empat

Més de 270 persones d’arreu de Catalunya, País Valencià i Illes 
Balears van assistir ahir a l’acte de lliurament de premis de la 
9a edició del concurs literari Ficcions, celebrat a La Pedrera – 
Casa Milà de Barcelona. L’esdeveniment, l’últim dels cinc actes 
d’entrega de guardons que s’han organitzat enguany – Menor-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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ca, Eivissa, Mallorca, València i Barcelona–, ha comptat amb 
la presència d’Ester Franquesa, directora general de Política 
Lingüística, Manel Punsoda, director de Promoció Educativa 
de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i Mohamed El 
Amrani, periodista i Premi Princep d’Astúries de Girona per la 
creació de la Xarxa de Convivència, a més de ser participant 
del concurs Ficcions en anteriors edicions; i M. Carme Rodrí-
guez, vicepresidenta de l’AMIC i Josep Ritort, secretari general 
de l’AMIC.

Dels 140 finalistes, el Primer Premi de Ficcions 2017 ha recai-
gut en el grup asn94, grup integrat per Andrea Soler Núñez de 
l’IES Montgrí de Torroella de Montgrí, per la història Luc Lebrun, 
17 de maig de 1927, narració que el jurat, format per experts 
dins el món literari i cultural, ha considerat “una sorprenent ma-
duresa narrativa, que combina l’habilitat per al diàleg amb una 
dosificació molt adequada del ritme, que en el fons és la saba 
que sustenta el relat. Llegir textos com aquest et reconcilia amb 
la literatura i et fa ser optimista quant al paper que continuarà 
jugant en el futur”. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

(Fotos)Lliuraments de premis: Mallorca, Eivissa, 
Menorca i València
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D’altra banda, el Segon Premi s’ha atorgat a tres grups ex ae-
quo: el grup dqvid, format per David Valero Mateo de Maristes 
Girona, amb la història La fonda, per ser “un text ben exposat 
amb delicadesa i naturalitat que explica la història, sense flori-
tures ni excessos, i et submergeix dins del relat com si el lector 
hi formés part. Llenguatge precís i bones escenes”, en parau-
les de jurat. També el grup Genís format per Genís Rodríguez 
Graells de l’IES Hug Roger III amb el seu relat Jo, sobre el 
qual el jurat ha comentat “la mirada introspectiva és tot un repte 
literari, perquè precisament com més intenses i personals són 
les emocions més perills sotgen la transposició d’aquest món a 
l’escriptura. I en canvi en Genís se’n surt de manera excel·lent, 
amb un admirable equilibri entre la descripció de l’angoixa per-
sonal i la necessitat de mantenir l’interès en el lector que vol 
saber com se’n sortirà”. El Segon Premi també l’ha guanyat 
el grup Jordina format per Jordina Escofet Vera de l’IES Sant 
Feliu de Guíxols amb la seva història Les coses petites, “una 
història inquietant, original i molt imaginativa de narrativa sin-
gular i detallista. Les escenes de tot el relat es succeeixen en 
una progressió destacable per el seu interès creixent i tanca el 
relat al mateix temps que el protagonista va deixant caure les 
pròpies parpelles”.

El Premi Especial Ciutat de Barcelona ha sigut pel grup So-
rra de platja format per Sofia Catalan Garcia i Elisabet López 
Pallàs, alumnes de l’IES Costa i Llobera de Barcelona, amb 
una “curiosa història d’assassins a sou molt ben escrita (espe-
cialment les entrades de diari final) en la que no tot és el que 
sembla”, que porta per títol Encàrrecs. 

El grup Azazel, format per Gabriel Rosselló Salleras de l’IES 
Mossèn Alcover de Manacor, i el grup mtpascual, integrat per 
María Teresa Pascual Galiano de l’IES San Vicente de Sant Vi-
cent del Raspeig, han assistit a l’acte, on han rebut el premi per 
a Millor Història de les Illes Balears i Millor Història del País Va-
lencià, respectivament. La narració del manacorí, titulat La veu 
de l’ombra resulta “un relat carregat d’imatges superposades de 
gran força narrativa que aconsegueix mantenir un nivell constant 
de tensió.  El trajecte d’una ment torturada molt ben descrit i amb 
un final inquietant”, segons el jurat. De la història guanyadora de 
la Comunitat Valenciana, T’estime, t’estimo, t’estim, s’ha subrat-
llat “una escriptura sorprenentment elegant per a un tema tan 
delicat com és la malaltia, i alhora amb la delicadesa necessària 
perquè qualsevol lector se senti implicat fins a arribar a l’empatia. 
Una sorprenent capacitat de tocar de manera seriosa i simultà-
niament desenfada alguna fibra que queda molt a prop del cor”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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A l’acte també s’ha volgut premiat la feina del professorat, i 
aquest any s’han escollit tres professors/es més motivadors: 
Olga Tribulietx de l’IES La Jonquera dins el territori de Catalun-
ya, Joan Mulero del Col·legi N.S. de la Consolació de Ciutadella 
a les Illes Balears, i a la Comunitat Valenciana, Assumpció Es-
pinosa de l’IES Victoria Kent. 

També s’han repartit els premis territorials, que s’han distribuït 
de la següent manera:

- Premi Territorial de Tarragona al grup Claudia llaveria amb 
“Aaron”, format per Claudia Llaveria del Col·legi El Carme de 
Tarragona

- Premi Territorial del Vallès Oriental al grup leivpa amb “Un 
radical al periòdic”, format per Ivette Flores de la Fuente, Leila 
Huguet Bassols i Paola Pérez Muñoz de l’IES Carles Vallbona 
de Granollers

- Premi Territorial de les Terres de l’Ebre al grup selenites amb 
“Una trobada inesperada”, format per Nerea Mauri Quesada i 
Anna Moreso Serra de l’IES Joaquin Bau de Tortosa

- Premi Territorial del Vallès Occidental al grup Landon amb 
“Presoner”, format per Ingrid Santamaria Hernàndez de l’Escola 
Cultura Pràctica de Terrassa

- Premi Territorial del Baix Llobregat al grup Musarum poetae 
amb “L’heliotropi sangonent”, format per Gerard Argudo Fer-
nández i Yoel González Uribe de l’Escola Verge de la Salut de 
Sant Feliu de Llobregat

- Premi Territorial de la Catalunya Central al grup  2001mariafe-
rran amb “Industrialitzant”, format per Maria Erra Euras i Ferran 
Gil Molas de l’IES Jaume Callís de Vic

- Premi Territorial de Lleida al grup teralx amb “Memòries cre-
mades”, format per Teresina Ariet Garriga i Àlex Motos Quinta-
na de l’Escola Vedruna Balaguer de Balaguer

- Premi Territorial del Maresme grup alemel amb “Olor de co-
lònia”, format per Elena Freixes Rafa, Alba Hernando Blanch i 
Emma Hörauf López de l’IES d’Alella

L’edició actual ha tancat amb un èxit de participació amb més 
de 2.900 alumnes d’entre 14 i 18 anys del Catalunya, País Va-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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lencià i Illes Balears de 340 centres educatius, Arreu dels terri-
toris, hi ha hagut un total de 140 finalistes, 76 dels quals de Ca-
talunya, 30 de la Comunitat Valenciana i 34 de les Illes Balears. 

Organitza AMIC, compromís amb l’educació
El concurs “Ficcions, l’aventura de crear històries” és una ini-
ciativa de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC) per promoure la lectura i l’escriptura en català entre els 
joves dels territoris de parla catalana. 

L’AMIC representa a més de dues-centes vuitanta publicacions 
en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre país, 
que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en 
paper de 2.104.000 exemplars, mentre que en digital superen 
els 6.900.000 d’usuaris únics mensuals.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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L’herència de la taxa Google: pèrdues 
del 12% en el trànsit i de 9 milions 
d’euros en publicitat
Per 20minutos

La taxa Google, coneguda també com “cànon AEDE”, està cau-
sant un “dany evident” als mitjans digitals, que han perdut entre 
un 10 i un 20% d’audiència des de 2015 i han deixat d’ingressar 
entre 9 i 18 milions d’euros anuals en publicitat, segons la Asso-
ciació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques.

Són dades de l’informe Impacte sobre la competència i el lliure 
mercat de la taxa Google o cànon AEDE, elaborat per la consul-
tora econòmica Nera, presentat recentment. 

“El món dels mitjans ha canviat per mal” des de l’entrada en 
vigor de l’anomenada taxa Google “prevista a la reforma de la 
Llei de Propietat Intel·lectual, ha afirmat el president d’AEEPP, 
Arsenio Escolar, que ha demanat al Govern de l’Estat que retiri 
l’article 32.2 de l’esmentada norma. 

El apartat 2 de l’article 32 del vigent text refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, en vigor des de l’1 de gener de 2015, 
estableix que els editors d’informació rebin una compensació 
econòmica irrenunciable per part d’agregadors i cercadors 
d’internet quan es facin servir fragments dels seus continguts. 

A qui beneficia la taxa Google? 
La reforma de la Llei, a la qual es van oposar companyies tec-
nològiques i part dels mitjans espanyols nadius d’internet però 
que va comptar amb el suport de l’Associació d’Editors de Dia-
ris Espanyols (avui AMI), va motivar en el seu moment el tan-
cament de l’agregador de notícies Google News a Espanya. 
“Queda sobradament demostrat en l’informe el menor trànsit, 
sobretot per a les publicacions digitals petites i mitjanes, els 
menors ingressos, un dany en els anunciants, un dany en els 
consumidors, un dany en els agregadors. Llavors, jo em pre-
gunto, a qui beneficia això?”, ha denunciat Escolar. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Segons el consultor de Nera, Pedro Posada, l’informe constata 
que “no hi ha justificació teòrica ni empírica per cobrar als agre-
gadors, perquè suposen un benefici per als mitjans”, a l’aportar-
los-hi visibilitat i trànsit. La reforma de la llei, segons Posada, 
incideix en el curt termini en un menor consum de notícies per 
part dels consumidors, que inverteixen més temps en buscar la 
informació, i en un descens dels ingressos per publicitat en els 
mitjans. 

L’informe calcula que la pèrdua de l’excedent del consumidor 
-la estimació econòmica per les hores perdudes pels usuaris en 
la recerca de notícies que abans els facilitaven els agregadors- 
ascendeix a 2.800 milions d’euros. A llarg termini, ha de fomen-
tar una major concentració del mercat, tarifes de publicitat més 
elevades, un fre a la innovació i un “cop dur per als models de 
negoci” perquè dificultarà la creació de nous productes i ser-
veis. 

L’informe determina que la pèrdua de l’excedent del consu-
midor és de 2.800 milions d’euros. “Els agregadors donen als 
editors molt més del que se’n porten: visibilitat, trànsit i, per 
tant, ingressos”, ha defensat Escolar. El consultor, que ha criti-
cat que el desenvolupament del reglament de l’esmentada llei 

encara no estigui preparat, ha recordat que cap editor espanyol 
ha impedit l’agregació dels seus continguts ni ha exigit cap pa-
gament per compensació als agregadors. 

Segons l’opinió d’Arsenio Escolar, el fet que els editors no pu-
guin renunciar al cobrament de la taxa és “una intromissió a 
la llibertat d’empresa”. Finalment, Escolar insta les autoritats 
europees a estudiar els efectes que la taxa Google ha tingut en 
el mercat espanyol de mitjans digitals abans de posar en marxa 
una legislació similar a tot el continent: “No repeteixin l’error, no 
sigui que el dany sigui molt més gran”.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi com-
plet Impacte sobre la competència i el lliure mercat de la taxa 
Google, de Nera. Només cal CLICAR AQUÍ  

La FAPE demana un control ferri de 
les condicions laborals dels becaris 
La  Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
ha fet arribar al director general de la Inspecció de Treball, Ga-
briel Álvarez del Egido, un escrit en el qual s’insta a aquest 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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organisme a mantenir un control ferri sobre la tasca que realit-
zaran els becaris en els mitjans de comunicació durant les ha-
bituals pràctiques estiuenques que estan a punt de començar. 
L’organització mostra d’aquesta manera la seva preocupa-
ció per les condicions laborals a què, segons el seu criteri, 
s’enfronten els joves estudiants en aquest període de formació 
pràctica que, en molts casos, reben una remuneració salarial 
ínfima a canvi de jornades maratonianes en què se’ls obliga, a 
més, a acceptar responsabilitats que escapen a la seva com-
petència. 

La situació dels becaris de  Periodisme  s’ha tornat encara més 
preocupant amb motiu d’una crisi que ha colpejat amb espe-
cial duresa el sector. Els expedients de regulació d’ocupació 
han expulsat de les redaccions als més veterans i, en el seu 

lloc, s’ha posat al capdavant de moltes seccions dels mitjans de 
comunicació a estudiants en pràctiques que no tenen la profes-
sionalitat necessària per exercir aquesta feina i que no compten 
amb el referent dels periodistes més experimentats per apren-
dre a dominar-ho. 

Aquestes circumstàncies, segons la FAPE, comporten una 
pèrdua de qualitat informativa que, al seu torn, repercuteix de 
manera negativa en qualsevol societat democràtica. La fede-
ració recorda als editors que han d’ensenyar i formar els futurs 
periodistes i no utilitzar-los com a mà d’obra barata, i reprova 
especialment el foment dels “becaris de per vida”. (de FAPE)

Els treballadors d’EFE reclamen 
al Govern un augment del seu 
pressupost
El Comitè d’Intercentres de l’Agència EFE ha sol·licitat al Go-
vern que lidera Mariano Rajoy que doni suport l’esmena pro-
posada pel PSOE per elevar el pressupost de l’agència. En 
l’actualitat, la assignació anual que rep EFE per part de la gestió 
pública s’eleva a 38 milions, cosa que cataloguen d’insuficient 
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1. Televisor Curved UHD de Samsung de 49” UE49MU6675: sense assegurança, 30 quotes de 34,00 €; amb assegurança, 30 quotes de 44,00 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 % (TAE 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: sense assegurança, 
1.020 €; amb assegurança, 1.320 €. El televisor es pot adquirir sense formalitzar l’assegurança. També disponible amb pagament al comptat. PVP sense assegurança: 1.020 €; PVP amb assegurança: 1.320 €. Per a altres opcions de finançament, consulta la teva oficina 
de CaixaBank. Promoció i venda oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 30-6- 2017. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions 
de venda, consulta www.CompraEstrella.com 2. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció 
de les polítiques de risc de l’entitat. 3. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de 
subscripció. SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i 
autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1937-2017/09681

CaixaBank presenta Family Il·lusions.
Ara pots finançar un televisor Curved UHD de Samsung al 0 % TAE per 44 € al mes, sense interessos ni comissions, i amb 
l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3 Comença a fer realitat il·lusions de mida familiar.

Un televisor Samsung,1

al 0 % TAE2

AMIC 188x122.indd   1 17/5/17   12:09
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els seus treballadors, que demanen un augment de 14 milions 
per arribar als 52 milions d’euros anuals.

La sol·licitud coincideix amb el reconeixement a l’agència com 
a Servei d’Interès Econòmic General (SIEG), per part de la Unió 
Europea. Això obliga Espanya a establir un nou sistema de fi-
nançament del servei públic que garanteixi una compensació 
adequada amb un cost que rondi els 52 milions d’euros.

Les reticències dels treballadors es basen en la decadència a 
la qual la plantilla de l’Agència EFE ha hagut de fer front en els 
últims quatre anys. En aquest temps, la plantilla ha hagut de 
fer front a un ERO de 250 persones i a la rebaixa de part dels 
salaris al 50%. (de Prprensa)

Presenten a Barcelona el congrés 
Catalunya i Futur

Abans d’ahir, dimecres, es va presentar I Congrés participatiu 
Catalunya i Futur, que vol fer la funció que, fa 40 anys, va fer 
el Congrés de Cultura Catalana. Aquest congrés parteix de la 
idea que la societat catalana ha canviat molt i les formes de 

comunicació també s’han transformat extraordinàriament. Per 
això, apunten, aquest congrés vol fer servir “tots els mitjans 
disponibles (els tradicionals i les xarxes socials) per aconseguir 
una participació rècord.” Es tracta d’un procés de 12 mesos, 
que acabarà amb sis sessions sectorials a sis ciutats del país 
i una sessió de cloenda a Barcelona i, al cap d’un mes (maig 
2018, 50 anys després del maig del 68 a Paris), amb un Con-
grés Internacional que doni projecció a la feina feta i serveixi 
per llançar un missatge positiu des de Barcelona al Món.

Per aconseguir els objectius del congrés i recollir les millors propos-
tes es compta també amb el teixit associatiu català, i amb el “nivell de 
formació i coneixement de la societat catalana i la capacitat de mo-
bilització.” En aquest sentit, es convoca amb el congrés l’arrencada 
d’un “procés participatiu permanent, amb voluntat d’influir en les de-
cisions que es prenguin en el futur en aquest país.” (d’AEC) 

AIMC presenta el seu pla d’actuació 
per a 2017

La creació d’una mesa de contractació per a la convocatòria 
d’un nou concurs de mesurament d’audiències digitals, amb 
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la incorporació de l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA); 
la pèrdua de subvenció a l’ampliació de la mostra de l’EGM a 
Catalunya, que suposa el 10% del pressupost de l’AIMC i que 
haurà de suplir amb noves quotes i potenciant el serbi de ser-
veis externs; l’assumpció del nou índex socioeconòmic a la llar; 
implantar àrees de millora per als estudis que realitza, com el 
test CAWI EGM Revistes i el Tercer Test Mètrica Brand Media 
i el nou Test CAWI EGM Multimèdia, amb la col·laboració amb 
Ipsos. Aquests van ser alguns dels temes abordats pel presi-
dent de l’AIMC en la seva tradicional trobada amb la premsa.

Entre els plans d’actuació per a aquest any, també figura se-
guir amb les auditories de Kantar Media i Comscore, a les que 
s’uneix Zeotap; o amb el calendari dels estudis Qpanel, que 
al maig aborda la ràdio, al juny exterior, al juliol renovació de 
variables, al setembre audiència de mitjans en vacances, a 
l’octubre televisió, al novembre revistes i cinema i al desem-
bre hàbits de lectura. Així mateix es va informar que la segona 
onada de l’EGM es publicarà el 5 de juliol i la tercera el 30 de 
novembre. (d’AEC)

Neix Jornada, un nou diari cooperatiu 
en català

La premsa en català tindrà un nou mitjà, plural i cooperatiu. 
Es tracta de Jornada, que vol ser un diari en paper i digital, 
en català, distribuït comercialment per tots els territoris de par-
la catalana, de base cooperativa i totalment desvinculat de les 
grans corporacions empresarials. Tal com explica el grup pro-
motor del projecte –un col·lectiu de periodistes i persones dels 
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àmbits cultural i cooperatiu– treballa en una eina comunicativa 
independent dels grans poders davant la constatació que “els 
grans mitjans de comunicació donen l’esquena reiteradament 
a les classes populars i prioritzen la visió del món dels poders 
fàctics”.

Tal com expliquen els promotors, membres de l’esquerra an-
ticapitalista, “el nou mitjà de comunicació pretén mirar la re-
alitat des d’una perspectiva crítica, transformadora i feminis-
ta, vol servir d’esperó per avançar cap a l’exercici del dret a 
l’autodeterminació, erigir-se en altaveu de les conseqüències 
del sistema actual i injust en què vivim, mostrar que sí que hi ha 
alternatives i convertir-se en un instrument per al debat per al 
conjunt de l’esquerra”. El diari té previst sortir al carrer entre el 
novembre i el desembre d’aquest any.

De moment s’ha presentat “Un nou color a la paleta”, una petita 
revista coordinada i publicada pel grup promotor del nou mitjà, 
la qual recull reflexions de més d’una vintena de persones que 
posen en valor la gran diversitat que existeix de mitjans crítics, 
rigorosos i arrelats al territori, que radiografien sense comple-
xos ni prejudicis el panorama comunicatiu actual i que dibuixen 
les bases d’aquest altre periodisme necessari. Personalitats 

com Isabel Clara-Simó, Jaume Mateu, Rafael Poch, Margalida 
Ramis, Toni Mollà, Pascual Serrano, Lila Thomàs o Martxelo 
Otamendi han posat el seu granet d’arena en aquest llibret so-
bre els reptes actuals del periodisme. Sembla que el nou mitjà 
serà dirigit per la periodista Laia Altarriba. (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

El Grupo Zeta es compromet a tornar 
200.000 euros als treballadors

El Grupo Zeta s’ha compromès a tornar als treballadors d’El Pe-
riódico de Catalunya el 100% dels diners que els hauria d’haver 
tocat cobrar a l’abril sense aplicació de la rebaixa d’un 16%, 
informen fonts del comitè d’empresa a El Món. La devolució im-
plica el retorn de 200.000 euros a 400 treballadors. L’empresa 
s’ha compromès també a fer la devolució de la rebaixa a la 
nòmina del mes de maig, però això està condicionat a la con-
secució d’un acord sobre les condicions laborals que s’apliquin 
a partir de juny. Si no s’arriba a cap acord al juny, hi haurà una 
compensació de deu dies de festa per la rebaixa aplicada al 
maig.
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Els treballadors consideren l’acord “mínimament acceptable”, 
i des de fa uns dies empresa i treballadors realitzen una ne-
gociació a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb la 
mediació del degà, Oriol Rusca. (d’El Món)

Adéu a la capçalera Diari de Vilanova

Diari de Vilanova ja no es publica amb el nom dels darrers de-
cennis i ho fa com a DV, acrònim que va irrompre en la capça-
lera el setembre de 2015, quan el mitjà iniciava una nova etapa 
arran d’un canvi de propietat. La supressió de la històrica no-
menclatura i logotip de la portada, però, no és estratègica, sinó 
que ha estat forçada per la seva situació econòmica, ja que la 
capçalera ha quedat embargada per Hisenda.

El canvi es completa amb una nova empresa encarregada de 
la seva publicació, però amb el mateix editor, Isidre Cunill. Així 
doncs, Edicions Comarca 17 es troba en procés de liquidació i 
la nova editora és DV Digital, empresa creada per Cunill el pas-
sat setembre (en principi per encarregar-se del web) juntament 
amb DV Publicitat 1850 (per a l’àrea comercial).

En el darrer mes s’ha acomiadat la desena de treballadors que 
encara formaven part de la plantilla. Ara, la redacció ha quedat 
sota mínims, només amb els periodistes de l’edició digital, i el 
setmanari se n’ha ressentit amb una reducció de la paginació. 
(de Comunicació 21)

El PDECat crea un diari crític amb la 
gestió d’Ada Colau

El grup Demòcrata de l’Ajuntament de Barcelona i el PDECat 
han creat un diari per a criticar la gestió de la batllessa de la 
capital catalana, Ada Colau, durant els dos anys de mandat. La 
publicació es titula “El Run Run! El diari que l’Ajuntament no vol 
que llegeixis”.
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Un centenar de voluntaris, regidors i consellers municipals van 
distribuir ahir, dijous,  des de primera hora del matí cinquan-
ta mil exemplars de la publicació en diverses boques de me-
tro. S’hi fa un resum de la feina feta de Barcelona en Comú al 
consistori. La contraportada conté una secció anomenada “24 
mesos, 24 nyaps”, on es recullen algunes polèmiques que ha 
protagonitzat el govern municipal. (d’AEC)

La revista Global Finance nomena 
CaixaBank millor banc d’Espanya

CaixaBank ha estat escollit com a millor banc a Espanya (Best 
Bank in Spain 2017) per la revista Global Finance per tercer 
any consecutiu per haver-se ajustat a les necessitats dels seus 

clients en un entorn i un mercat difícils, i per haver aconseguit 
millors resultats que els seus competidors, a més de “establir 
les bases per èxits futurs”, ha informat l’entitat aquest dilluns en 
un comunicat.

El banc ha destacat sobre els seus competidors pel seu creixe-
ment en actius --els recursos totals de clients van ascendir al 
primer trimestre de 2017 a 338.053 milions, un 11,2% més--, la 
seva rendibilitat --amb un ROTE del negoci bancari i assegura-
dor del 9% al tancament del primer trimestre del 2017--, la seva 
implantació en el territori, relacions estratègiques, nous des-
envolupaments en el negoci i innovació en els seus productes.

La selecció de CaixaBank com a millor banc a Espanya s’ha dut 
a terme després de les consultes de Global Finance a execu-
tius financers i de banca, analistes de tot el món i analistes de 
”credit rating”, i també s’ha afegit una enquesta als lectors de 
Global Finance. (d’AEC)
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Quartz, un mitjà global innovador
Per Puroperiodismo

Quartz va posar-se a la xarxa l’any 2012, amb una redacció de 
12 persones, i avui són més de 100 periodistes als Estats Units, 
Europa, Àsia i Àfrica. Té la reputació de ser un dels mitjans digitals 
més innovadors de l’actualitat. Algunes xifres: 20 milions d’usuaris 
únics al mes, 42 milions de reproduccions de vídeo -deu milions a  
YouTube - i un reconegut butlletí diari que té 250 mil subscriptors.

Gideon Lichfield, 16 anys a The Economist i membre de l’equip 
fundador de  Quartz,  resumeix la cultura innovadora del digital 
com una cultura permissiva [sic], una cultura del “sí”. Aquesta 
cultura d’innovació comença amb l’audiència. Lichfield fa la se-
güent comparació: en el món analògic el periodista no ha de 

pensar molt en l’audiència. Un article dins d’una revista, per 
exemple, té el mateix potencial que l’article de la pàgina se-
güent per arribar a l’audiència esperada. La distribució està en 
mans de tercers. En el món digital aquesta relació es trenca. 
Ara tot és més directe, d’un a un entre els articles i els lectors. 
En altres paraules: cada article ha de buscar la seva pròpia 
audiència. A Quartz, explica, 9 de cada 10 lectors arriben als 
articles a través de canals diferents de la pàgina d’inici.

Aquest canvi també s’expressa en la rutina de treball. En el 
món analògic el periodista comença amb una idea, després 
la desenvolupa i es pregunta què és l’important, com s’escriu, 
com s’ha de presentar; en pensar en el títol, diu Lichfield, re-
centment es té en compte a l’audiència. En el procés digital, 
en canvi, el pas de la idea a l’article també involucra preguntes 
crucials: qui el llegirà, perquè ho llegirà, perquè ho compartiria.

Per això Lichfield formula quatre preguntes als seus periodis-
tes: Què és el més interessant per a tu ?, qui és l’audiència ?, 
què serà el més interessant per a ells?, què pots fer perquè el 
que és interessant per a tu sigui interessant per a ells? Però de 
manera més col·loquial la pregunta de Gideon Lichfield és: “Per 
què carai algú llegiria això?”.
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A Quartz la innovació es pot expressar amb la següent pregun-
ta: quina és la forma més interessant d’empaquetar la informa-
ció? En aquest sentit, els títols dels articles són fonamentals. I 
per això els editors compten amb l’ajuda del Growth team, un 
equip que ajuda a trobar l’audiència més àmplia per a cada 
article. A la pràctica, el Growth team fa servir les xarxes socials, 
suggereixen títols, troben idees o nous enfocaments i - això és 
fonamental - eduquen la redacció sobre l’audiència.

Com treballen els títols? En un canal de Slack l’editor envia 
un parell de línies sobre la història que estan treballant, amb 
algunes dades centrals. El Growth team respon i comença un 
intercanvi de 20 o 30 variants del títol. “El procés de fer-ho entre 
dues persones és molt creatiu. Funciona molt millor que quan 
es tracta d’una persona treballa sola”, diu Lichfield.

Finalment, a Quartz què busquen en un periodista? Que sigui 
intel·lectualment honest, que tingui l’habilitat de pensar i es-
tigui disposat a experimentar. Cada periodista de Quartz, diu 
Lichfield, és un dissenyador d’experiència d’usuari. I ha de sub-
mergir-se en la cultura permissiva del mitjà.

El frau mundial per bots és de 
5.812.000 d’euros

Un estudi publicat el dimecres per l’Associació d’Anunciants 
dels EUA (ANA) i White Ops estima que les pèrdues econòmi-
ques degudes al frau bot són de més de 5.800 milions d’euros 
a nivell mundial en 2017,  enfront dels 6.500 milions reportats 
en 2016. L’informe de referència de Bot analitza l’activitat de 
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publicitat digital de 49 membres de ANA entre octubre de 2016 
a gener de 2017.

Les principals conclusions de l’estudi assenyalen que:

- El trànsit segueix sent el principal factor de risc del frau. El 
procés de compra de trànsit a fonts inorgàniques, va ser de nou 
una gran font d’activitat fraudulenta. L’informe assenyala que hi 
ha 3.6 vegades més fraus publicitaris del trànsit sourced versus 
non-sourced.

- El 9 per cent desktop display i el 22% de la despesa en vídeo 
va ser fraudulent. Això suposa un descens respecte a l’any an-
terior, quan el frau de publicitat display va ser del 11% i la taxa 
de frau en vídeo desktop va ser del 23%.

- El frau mòbil ha estat inferior a l’esperat. Va reunir un 2% de 
l’activitat fraudulenta en els entorns d’aplicacions i de compres 
en web mòbil. Això no inclou el frau en vídeo mòbil en web o el 
frau de pagament per clic, que segueixen sent alt i problemàtic.

- El frau en la compra de mitjans en programàtica ja no és tan 
perillós pel que fa a compres generals del mercat, ja que les 

agències de mitjans han millorat els seus processos de filtració 
i controls. (de La Publicidad)

El Món creix al Vallès Oriental

El Món continua la seva expansió territorial al Vallès amb un 
acord amb el grup Contrapunt, grup editorial de referència del 
Vallès Oriental que edita els mitjans AraGranollers.cat, AraVa-
llès.cat i Contrapunt.cat (Mollet). Contrapunt forma part del grup 
cooperatiu Som. L’acord de col·laboració permet a Totmedia fer 
créixer la seva oferta informativa amb informació específica del 
Vallès Oriental. 
Amb aquest acord, els mitjans del grup Contrapunt es conver-
teixen en els mitjans de referència de la zona per a elmon.cat i 
la resta de capçaleres associades al grup Totmedia. Els diaris 
vallesans mantenen la independència informativa i empresarial, 
així com la seva vocació de mitjà especialitzat en la informació 
i els serveis del Vallès Oriental. 
 
L’acord permet establir sinèrgies entre els dos grups editorials. 
Elmon.cat comptarà a partir d’ara amb notícies exclusives de 
Mollet, Granollers i resta del Vallès Oriental, elaborades per 
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un equip de periodistes establerts al territori, mentre que els 
mitjans de Contrapunt es beneficiaran de la capacitat de difu-
sió i comercialització d’Elmon.cat i la xarxa de mitjans del grup 
Totmedia. (d’El Món)
 

Neix el digital de proximitat Gavarres 
365

Dimarts es va posar en marxa Gavarres 365, una plataforma 
informativa multimèdia guanyadora del premi al millor projecte 
de comunicació periodística en la darrera edició dels Premis 
Carles Rahola de Comunicació Local. El nou mitjà de proximitat 
està impulsat pels periodistes Marc Sureda i Elena Trullàs (de 
l’empresa Notidig) i els fotoperiodistes Jordi Ribot i Joan Castro 
(Iconna),

El portal presenta un disseny responsiu i recull l’actualitat infor-
mativa i les activitats que es generen a les Gavarres i la seva 
àrea d’influència. L’objectiu és difondre els valors i els recursos 
socials, culturals, turístics i econòmics de la vintena de munici-
pis de la zona. (de Comunicació 21)
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Els anunciants estan massa centrats 
en el curt termini i no estan creant 
missatges duradors
Per Puro Marketing

  

Com fer l’anunci perfecte? Aquesta és la pregunta i el dubte que 
els marketers tenen i moltes són les respostes que se li poden 
donar. Es podria dir que cada mestre té el seu llibret i que, tot i 
el que molts estudis diuen i del que els mateixos consumidors 
assenyalen, moltes empreses i molts responsables de màrque-
ting i publicitat de les mateixes segueixen insistint en certes 
pràctiques. No hi ha més que pensar, per exemple, en el que 
els internautes diuen de certs tipus d’anuncis en línia i com, 

malgrat tot, segueixen sent usats de forma massiva per veure 
l’estat de les coses.

En general, a més, es podria dir que, pel que fa als anuncis, 
les coses s’estan fent malament. No es tracta només del que 
es pugi extraure de les queixes recurrents que fan els consu-
midors sobre la publicitat o del que es pot deduir pensant en 
certes pràctiques i en el que, però, els estudis han anat dient 
(com per exemple ocorre amb el fet que les pauses publicitàries 
de la tele siguin interminables, tot i que els estudis han deixat 
clar que la nostra memòria per a la publicitat és molt més curta), 
sinó que a més les anàlisis també permeten arribar a aquestes 
conclusions.

Com acaba d’assenyalar un estudi de Kantar Millward Brown, 
els anunciants estan massa centrats en el curt termini, de ma-
nera que no estan creant en realitat poderosos missatges que 
romanguin. No estan treballant en aquests elements, com po-
den ser les emocions, que fan que els missatges passin d’allò 
immediat al llarg termini.

De fet, com apunten en l’estudi, els missatges que romanen, 
que quallen en la memòria de l’espectador/receptor, solen ser 
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aquells que fan un ús del que creatiu i de l’emocional per cons-
truir el missatge. És a dir, no són aquells que diuen les coses de 
manera evident, sinó que fiquen el missatge de la companyia 
d’una manera subtil.

No obstant això, tot i això, aquest tipus de missatges no són els 
més habituals. El 64% dels missatges publicitaris són explícits 
(aquests que venen el producte comptant els seus beneficis) i 
només un 15% són absolutament implícits (no és evident i ju-
guen amb altres elements per posicionar). En alguns terrenys, 
com les xarxes socials o els mitjans gràfics, són molt més re-
currents que a la televisió, però, tot i això, en general es pot dir 
que aquests missatges són els menys usats.

I això passa tot i que els resultats a llarg d’aquest tipus de mis-
satges i fins l’engagement que reben és molt millor que els que 
simplement són explícits.

No només vendre i vendre
Aquest estudi no és l’únic que ha estat publicat recentment que 
tira per aquesta via. Un altre estudi, aquest publicat fa poc al 
Journal of Advertising Research (JAR), assenyala que els anun-
cis “que ressonen”, aquests que tenen un gir en el missatge i 

en com el presenten per a fer-los més complexos, dotar-los de 
més significat i fer que s’estableixin més vincles amb el con-
sumidor, són els que millor funcionen, fent-ho molt millor que 
aquells que estan centrats en les promocions o el que l’estudi 
diu centrats en la prevenció (aquests que llancen alertes: per 
exemple, pren tal cosa per prevenir tal problema).

Això és important perquè, com assenyalen els experts respon-
sables de l’estudi, en un mercat ple de missatges i en el qual 
tothom està intentant arribar al consumidor i fer-ho de la ma-
teixa manera, aquest tipus de missatges permeten a l’anunciant 
destacar enfront dels seus competidors. Al consumidor li agra-
darà més aquesta publicitat i, al final, això no només implicarà 
major afinitat amb la marca sinó també més vendes.

Segons l’informe “televidente 2.0”, els 
usuaris cada vegada troben més valor 
a la subscripció
Els canvis tecnològics i l’oferta estan afectant al consum au-
diovisual, com així ho posa en relleu l’informe “televidente 2.0”, 
presentat per The Cocktail Analysis. Segons l’estudi, el consum 
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de l’emissió lineal tradicional de televisió està perdent força pel 
que fa al consum en diferit i a la carta. És més, els internautes 
declaren que només la meitat (53%) del total dels seus con-
sums són de televisió lineal, ja sigui des TDT o des del lineal 
de la tele de pagament. La resta del consum es reparteix entre 
vídeo on demand, gravadors i serveis de recuperació, apps, 
streaming i descàrregues pirates. A més, un terç dels consums 
es realitza sobre plataformes IPTV, mentre que un 10% del de-
clarat es refereix a plataformes OTT.   

D’altra banda, l’informe posa de manifest que els usuaris estan 
evolucionant en la seva forma de relacionar-se amb els serveis 
de televisió de pagament i cada vegada donen més valor a la 
subscripció. De fet, el 51% dels internautes ja paga per serveis 
de televisió (IPTV i / o OTT) i s’observa un panorama de convi-

vència entre les plataformes IPTV i OTT. La primera mostra un 
lleuger creixement enfront de l’any anterior i les diferents alter-
natives d’OTT són elegides per un 25% d’internautes. A més, 
un 16% d’internautes manté pagament sobre els dos tipus de 
plataforma de manera independent. D’aquesta manera, tant les 
plataformes IPTV com les OTTs mostren espais de valor per 
als usuaris. 

La integració de serveis telefònics i l’accés a continguts de te-
levisió premium és el principal motiu de contractació del servei, 
així com la motivació de recerca de continguts específics dins 
d’aquestes plataformes (principalment, futbol, sèries de re-
ferència i pel·lícules d’estrena), que porta a una part dels subs-
criptors a tenir una major vinculació i una major demanda cap al 
servei. No obstant això, els subscriptors valoren també que els 
continguts siguin accessibles fora del lineal (ja sigui mitjançant 
un catàleg vídeo a la carta, aplicacions, enregistraments, etc.) 
que permetin treure partit als continguts i fer un consum dels 
mateixos adaptat a les seves necessitats. (d’El Publicista)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La degana del Col·legi de Publicitaris 
prescriu valors davant l’era de la 
postveritat

 
Els pròxims titulats dels graus de Educació, Publicitat i Rela-
cions Públiques i Periodisme de la Universitat Abad Oliba van 
fer el seu acte de graduació, en el qual hi va participar la dega-
na del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalun-
ya, Rosa Romà, com a padrina de les noves promocions. 

En el seu breu discurs, Romà va apel·lar al fonament que dóna 
la base humanística en un món en què només el que és ins-
trumental sembla importar. “En l’era la postveritat i les mentida 
news, valors; en l’era de la volatilitat i la immediatesa, esperit 
crític”, va prescriure. 

Romà va dir també que convé projectar una mirada crítica so-
bre el que ens envolta, una actitud que també serveix per ser 
creatius. “Cal mirar el que altres veuen, però amb uns altres 
ulls”. A més, també considera necessari dotar d’un sentit a 
l’exercici professional. “La gent no compra el que fem, sinó per 
què ho fem”.

Les estudiants de Periodisme, Leyre Merino i Maria Casas, en 
referir-se a la seva futura professió, van afirmar que és “la base 
de la democràcia i del pensament crític”, a més de ser “l’altaveu 
dels que no són escoltats”. Per la seva banda, Judith Navarro 
i Marta Quesada, com a publicistes, van acabar el seu discurs 
amb un advertiment: “que es preparin les agències perquè els 
arriba un terratrèmol”. (d’AEC)
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L’institut de crèdit oficial (ICO) confia 
la seva campanya publicitària a 
Multiplatform Content (MPC)

Multiplatform Content (MPC) ha resultat adjudicatària en el 
concurs de la campanya de publicitat de les línies ICO 2017, 
corresponents a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), dependent del 
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. La consultora 
s’encarregarà de desenvolupar la creativitat i produir les peces, 
en suport audiovisual, digital i gràfic.

Aquestes peces tenen com a objectiu informar de la disponi-
bilitat, característiques i formes de tramitació de les línies de 
finançament que l’iCO posa a disposició de les empreses es-
panyoles per finançar tant la seva inversió com les seves ne-
cessitats de liquiditat.

La incorporació de l’ICO a la cartera de clients de MPC reforça 
la seva divisió de Governance, en què també es troben clients 
com el Govern d’Espanya i els governs de Mèxic, Veneçuela i 
Equador. Juan Riva de Aldama, és el CEO de MPC. (de Progra-
ma Publicidad)

Proximia Havas guanya el concurs del 
Govern balear

Proximia Havas, SL ha guanyat el concurs de 2.000.000 d’euros 
de les Illes Balears. Es tracta de la formalització del contrac-
te de la Conselleria de Presidència del servei per a la compra 
d’espais destinats a la publicitat institucional del Govern de les 
Illes Balears per un import total de dos milions d’euros.  (de 
Control)

Adjudicat el concurs d’Adif

Entusiasmo y Muchot Valor SL ha  guanyat el concurs de 
4.065.600 euros d’ADIF per a insercions publicitàries. La Presi-
dència de ADIF ha adjudicat a aquesta empresa la composició, 
inserció i publicació dels anuncis preceptius oficials, de con-
tractació, expropiacions i altres anuncis oficials. El Valor estimat 
del contracte era de 6.720.000 euros i el pressupost base de 
licitació d’un import de 4.065.600 euros. S’havien rebut quatre 
ofertes. (El Programa de la Publicidad)
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Per a què serveix un bot en un diari? 
Per Nieman Lab

De vegades resulta confús entendre què és un bot. No és una 
màquina que es mou sinó un programa capaç d’escriure i rebre 
missatges personalitzats en una xarxa social o una plataforma 
de missatgeria (Facebook Messenger, Telegram, etc.). Un dels 
seus usos més obvis és l’atenció al client, com a pas previ a 
l’atenció telefònica. Però hi ha molts més. 

Els grans mitjans nord-americans tenen clar el seu potencial 
per a la creació de continguts, la seva distribució i com a eines 
per millorar el treball en la redacció. Per exemple, a The Wash-

ington Post, segons expliquen a Nieman Lab, els fan servir per 
predir si una notícia tindrà èxit, per avisar els periodistes quan 
s’acosta el moment de publicar alguna cosa, per produir petites 
informacions -tuits o newsletters- de forma automàtica o per 
tenir actualitzacions de veu a assistents virtuals com Amazon 
Echo. 

Al The New York Times, en canvi –també segons expliquen a 
Nieman Lab - han optat per donar-los una aparença més huma-
na i els seus experiments s’han centrat en fer brossa  amb la 
personalitat  dels seus periodistes, de manera que puguin inte-
ractuar de forma directa amb els lectors. També troben un gran 
potencial a l’àudio i estan treballant en un bot per a assistents 
virtuals amb les característiques vocals de l’autor de The Daily, 
el seu popular podcast. A Espanya, Politibot dóna bona mostra 
de les utilitats periodístiques d’aquesta tecnologia. 

Què han après els dos mitjans sobre els bots? Que són eines 
experimentals amb un gran potencial. Que és millor que facin 
una cosa ben feta que diverses a mitges. Que el nombre de 
missatges intercanviats amb els usuaris és sorprenentment alt. 
Que costa que una empresa entengui la seva utilitat fins que els 
‘toca’. Que aquells que estan oberts al públic convé que tinguin 
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personalitat, si pot ser humana. I que el veritable potencial no 
està en els bots de text, sinó en els de veu, ja que cada vegada 
més gent té un assistent virtual a casa i és la manera perfecta 
d’entrar a la sala i la vida diària d’un usuari. 

No només els mitjans, sinó totes les empreses que treballen de 
cara al consumidor haurien d’experimentar aquest tipus de tec-
nologia: llegir notícies, atendre una reclamació, comprar roba o 
entrades, reservar un restaurant, consultar dades bancàries... 
els bots són el primer pas cap a l’ús quotidià de la intel·ligència 
artificial. Aconseguir que planxin la roba ja és una altra història. 

Infobae presenta una aliança de 
continguts 

Des d’aquesta setmana, Infobae publicarà en espanyol articles 
i investigacions produïts per dos dels mitjans més importants 
del món. Infobae és un nadiu digital amb quinze anys de vida 
que el passat abril va tenir 40 milions d’usuaris únics i gairebé 
420 milions de pàgines vistes, és a dir, ara com ara és un dels 
tres mitjans de notícies més reeixits al món de parla hispana. 

Fa ja gairebé un any que va llançar la primera Progressive Web 
App de la regió hispanoparlant - app.infobae.com-, accessible 
de manera gratuïta. Aquesta innovació, que permet carregar 
totes les notícies en menys d’un segon, li va valer a Infobae el 
reconeixement de Google, dies enrere, a Mountain View, Cali-
fòrnia.

Des d’aquesta setmana,  les millors publicacions de  VICE.com  
i  The Washington Post  estaran disponibles en espanyol en 
aquest nadiu que genera centenars de continguts diàriament 
amb el seu equip de professionals amb base a Buenos Aires, 
Bogotà, Ciutat de Mèxic, Montevideo, Miami i New York. Per 
conèixer Infobae CLICAR AQUÍ  (d’Scoopnest)

Arriba Google for Jobs, la 
competència de LinkedIn

 
Google ha presentat, en 
el marc de la seva con-
ferència per a desenvo-
lupadors, l’eina Google 
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for Jobs, que arriba disposada a competir directament amb 
LinkedIn. Encara que, de moment, es dedica a recollir i mostrar 
les ofertes d’ocupació que apareixen en altres webs similars, 
com ZipRecruiter o el mateix LinkedIn. La intenció de Google és 
començar a publicar les seves pròpies ofertes i recórrer al seu 
sistema de autoaprenentatge per mostrar els millors llocs de 
treball a l’usuari. Per a això tindran en compte variables com la 
distància a la qual es troba el domicili de l’usuari de l’ocupació 
en qüestió.

FedEx i Johnson & Johnson han estat les empreses escollides 
per fer la prova pilot de Google for Jobs. Google ha explicat que 
la seva nova aposta es posarà en marxa durant les properes 
setmanes als Estats Units. (d’Era Digital)

Google Attribution, un aliat per a les 
campanyes de Màrqueting

El machine learning s’ha tornat essencial per ajudar els espe-
cialistes en màrqueting a analitzar innombrables senyals en 
temps real que els permetin arribar als consumidors. És també 
una tecnologia clau per avaluar l’experiència dels usuaris, que 

ara abasta múltiples dispositius i canals en entorns tant digi-
tals com físics. Per això Google ha presentat aquesta setmana 
Google Attibution, un nou producte creat per respondre a una 
pregunta que s’han qüestionat els especialistes en màrqueting 
des de fa temps: Funcionen les meves accions de màrqueting?

I és que Google Attribution permet avaluar l’impacte de les 
accions de màrqueting en tots els dispositius i canals, en un 
únic lloc i sense cost addicional. L’eina combina les dades 
d’AdWords, Analytics i Double Click. (d’Infobip)
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Abecedari de la innovació en 
periodisme: el que cal saber
Per José A. García Avilés / Mip.umh

Presentem un llistat en constant actualització -i obert a sugge-
riments- de termes bàsics relacionats amb la innovació perio-
dística. Es tracta d’un abecedari que esperem us resulti útil per 
endinsar-vos en l’ecosistema mediàtic actual i així conèixer de 
prop com els mitjans estan innovant en àrees clau com la pro-
ducció, distribució, tecnologia, interacció amb les audiències, 
organització interna i models de negoci.

A-Algorisme: Els cercadors fan servir les seves fórmules po-
sicionar els continguts al web; el periodista ha d’aprendre a 

utilitzar-los. Analítica Web: El periodista compta amb un ampli 
nombre d’eines per monitoritzar la seva audiència .

B-Bots: Es tracta d’un programa informàtic amb capacitat 
d’auto-aprenentatge que  distribueix contingut  de manera au-
tomàtica. BuzzFeed: Aquest nadiu digital ofereix una barreja 
de notícies serioses i entretingudes que tendeixen a ser virals. 
Branded content: Aquest format publicitari s’obre pas a inter-
net i televisió.

C-Col·laboració: El periodisme col·laboratiu treballa en equip 
per processar gran quantitat d’informació; un cas paradigmàtic és 
la investigació sobre els Papers de Panamà, que va rebre un Premi 
Pulitzer el 2017. Crowdfunding: Es tracta d’una via d’ingressos 
per a projectes periodístics mitjançant la donació col·lectiva. 
Charbeat: Eina de mesurament d’audiències en temps real im-
plantada en nombrosos mitjans. Codi obert: Aquesta tecnologia 
ha afavorit el sorgiment de projectes periodístics innovadors.

D-Drons: L’ús de drons té cada vegada més aplicacions pràc-
tiques en el periodisme. Disrupció: El procés de innovació dis-
ruptiva que afronta el periodisme planteja un canvi de paradig-
ma en la professió i en les empreses del sector.
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E-Engagement: Diversos mitjans fan servir diversos canals per 
fomentar l’engagement amb l’audiència de manera innovadora. 
Emprenedoria: Recomanacions per a emprendre amb èxit un 
projecte en l’àmbit de la comunicació.

F-Facebook: El Facebook Journalism Project busca consoli-
dar a aquesta xarxa social en l’àmbit de la informació mentre 
que Facebook Spaces possibilita la realitat virtual. Fake News: 
Diversos mitjans espanyols han llançat iniciatives contra les no-
tícies falses. Formats: És possible crear continguts originals, 
potents i adaptats a les demandes de l’usuari amb un seguit 
d’eines gratuïtes.

G-Gamificació: Creix l’aplicació dels elements dels jocs als 
continguts periodístics. Google: El cercador s’ha convertit en 
un monopoli publicitari i els mitjans tracten de buscar fórmules 
alternatives. GIF: Un recurs que està renaixent com a fórmula 
periodística mitjançant nombroses eines.

H-Hiperlocal: Creix el nombre de projectes i iniciatives basa-
des en el periodisme de proximitat, que busca reconnectar la 
informació amb els ciutadans.

I-Internet de les coses: Milions d’objectes interconnectats 
obren noves possibilitats de consum i de distribució de contin-
guts. Intel·ligència Artificial: Una crònica descriu la influència 
dels robots i algorismes: com serà la feina del periodista en 
2027 . Ingressos: Proposem aquestes 32 vies d’ingressos per 
als mitjans digitals. Interfícies de veu: Els sistemes de comu-
nicació activats mitjançant la veu ofereixen noves possibilitats 
d’interacció amb els usuaris i són una tendència imparable.

J-Journalism UK: Una font excel·lent per conèixer les últimes ten-
dències i esdeveniments sobre periodisme a tot Europa. Joves: Els 
Millenials són la generació que comprèn als joves nascuts entre 
1981 i 1995, caracteritzats per noves formes de consum mediàtic.

K-Know how: Al·ludeix a la forma avantatjosa i diferent a 
la resta que té una empresa de realitzar les seves activitats. 
Knight Foundation: Aquesta fundació nord-americana finança 
projectes innovadors, entre ells, el Knightlab.

L-Laboratoris: Diversos mitjans han llançat unitats d’innovació 
on experimenten amb productes, formats i processos, com el 
BBC taster. Lean Canvas: Aquest llençol virtual permet dissen-
yar el model de negoci i l’estructura d’un projecte empresarial .
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M-Mòbil: Els mòbils s’han convertit en la principal font d’accés a 
internet de manera que els continguts s’han de dissenyar per a 
aquestes plataformes. Mineria de dades: Consisteix en explo-
tar i processar les dades massives sobre milions d’usuaris amb 
fins comercials. Marca personal: El periodista ha de desenvo-
lupar una trajectòria que configuri una imatge solvent i creïble.

N-Newsletters: Aquest canal de distribució assegura el contac-
te directe amb l’usuari i facilita la seva segmentació. Negoci: 
En l’economia de l’atenció i de les múltiples plataformes, sor-
geixen nous models per buscar ingressos. Noves narratives: 
Els formats interactius fomenten la interacció amb l’usuari i el 
temps de permanència.

O-Organització: Les redaccions dels mitjans estan innovant en 
les seves formes d’organitzar-se i en els fluxos de treball.

P-Podcast: Aquest format està canviant la forma de produir, 
distribuir i consumir ràdio, de manera innovadora. Periodisme 
Dades: Es tracta d’un camp de creixent especialització, amb 
experts com Daniele Grasso.

Q-Quartz: Coneix aquest innovador nadiu digital, que ha trans-
format les seccions en “obsessions” i desenvolupa innovadores 
aplicacions. Quiz: Eines que permeten elaborar quizzes, ba-
sats en preguntes.

R-Realitat Virtual: Aquest format immersiu permet que l’usuari 
s’introdueixi en el desenvolupament de la narració. Reuters Ins-
titute: Aquest centre d’investigació internacional sobre periodis-
me elabora valuosos informes sobre tendències en el sector. 
Rànquing d’Innovació: La Fundació Civio lidera el rànquing 
de les iniciatives periodístiques més innovadores en 2014, ela-
borat pel Grup de Recerca GICOV de la UMH.

S-Startup: Es tracta d’una empresa de recent creació amb pos-
sibilitats de creixement, que està a la base de l’emprenedoria. 
Snapchat: Coneix les possibilitats per al periodisme que ofe-
reix aquesta xarxa social. Sostenibilitat : convé valorar les 
claus per aconseguir que el periodisme sigui sostenible. So-
cietat Xarxa: En el nou ecosistema, el mitjà és la Xarxa i el 
missatge són els usuaris.

T-Testejar: Experimentar i testejar un projecte és clau per inno-
var. Twitter: En aquesta xarxa social, el periodista pot captar i 
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distribuir continguts, difondre periodisme de dades i potenciar la 
seva marca personal.

O-UX: Els periodistes aprenen sobre el disseny de l’experiència 
d’usuari per millorar els seus continguts. Ubiqua (informació): 
Els continguts han passat de ser mòbils a convertir-se en ubics, 
integrats en la vida de les persones.

User first: Consisteix a posar a l’usuari al centre del procés de 
producció de continguts. Usuaris actius: Hi ha una gran varie-
tat de perfils d’usuaris que busquen interactuar amb els mitjans 
i periodistes.

V-Vox Media: Aquesta plataforma de mitjans nadius digitals està 
innovant amb les seves estratègies de producte i creixement. 
Vídeo en línia: Aquest format és molt popular, especialment 
en els mòbils, i obre una nova era per al consum de notícies. 
Verificació: Davant de l’allau de rumors, rumors i falsedats, cal 
verificar els continguts. Viralitat: El consum de continguts a les 
xarxes obliga a replantejar les formes de producció i distribució; 
alguns mitjans fomenten els continguts virals.

W-WhatsApp: Aquesta eina de missatgeria ofereix oportunitats 
per al periodisme. Weblogs SL: Amb més de 40 capçaleres, és 
el principal grup de mitjans digitals especialitzats a Espanya. 

Wearables: Les “tecnologies bles” s’incorporen a peces i objec-
tes que realitzen funcions comunicatives. Webdoc: Aquest for-
mat de documental interactiu fomenta la participació de l’usuari.

I-YouTube: La xarxa social líder de continguts audiovisuals s’ha 
convertit en un enorme aparador publicitari.

Z-Zetland: Aquest nadiu digital danès innova amb la seva pe-
culiar forma de narració en directe i longform.

L’ACPC va celebrar la seva convenció 
anual

La desena Convenció de la Premsa Comarcal i Local, que es va 
fer dissabte passat a Igualada, va girar al voltant de dues dos 
taules rodes i una classe magistral, sobre les relacions entre la 
universitat i la premsa comarca i en el seu nexe comú, els joves 
recent llicenciats i la seva incorporació al mercat laboral.
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La primera taula de debat duia per títol Universitat i Premsa 
Comarcal, i hi van participar Carles Singla degà de la Facul-
tat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra); Bernat 
López, director del Departament d’Estudis de Comunicació de 
la Universitat Rovira i Virgili; Miquel Pueyo, director del Depar-
tament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat 
de Lleida; i Xavier Ginesta, vicedegà de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació de la Universitat de Vic. Es va comentar que les 
universitats “són, sobretot, dinamitzadores del territori, per la 
qual cosa han d’estar en contacte continu amb les empreses 
de comunicació locals, per tal que els continguts que ensenyen 
s’adeqüin al que aquests mitjans locals necessiten de veritat”.

L’altra taula rodona del dia era Joves periodistes i la Premsa 
Comarcal en la qual una representació de la nova generació de 
periodistes del món local van explicar els reptes i avantatges 

de la professió. La síntesi d’aquestes dues taules la va fer En-
ric Marín, professor del Departament de Mitjans, Comunicació i 
Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la ponèn-
cia Crisi del periodisme, comunicació de proximitat i formació 
universitària, on va pronosticar un bon futur per al periodisme ja 
que, segon ell, “en un món globalitzat on regna el desordre de la 
informació, el que més valor té és la informació contrastada que 
pot aportar un periodista”. Marín va pronosticar que el futur del 
periodisme serà una “combinació entre l’artesanal i el digital”, i 
que les quatre claus en les que s’haurà de  basar la professió 
als anys propers són “investigació, proximitat, gestió de dades 
i especialització”. 

També es va donar a conèixer el veredicte del 9è Premi de Re-
cerca Universitària Premsa Comarcal, que va recaure en el tre-
ball “L’ús de les xarxes socials als diaris de l’ACPC: fórmules 
per aconseguir impacte i ingressos”, dirigit pel professor Joan 
Francesc Fondevila Gascón, de la Universitat de Girona (UdG-
Escola Universitària Mediterrani). (d’AEC)
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Periodistes del País Valencià 
expressen la seua disconformitat amb 
el procés de reobertura d’À.

La Unió de Periodistes Valencians i l’Associació de la Premsa 
de Alicante, com a organitzacions majoritàries de professionals 
de la informació en el territori valencià, volen expressar la seua 
disconformitat amb el procés que està portant a terme el Con-
sell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comu-
nicació (CVMC) per a la reobertura de la nova radiotelevisió 
pública valenciana, À.

En primer lloc, denuncien l’exclusió de les associacions ma-
joritàries de periodistes en tot aquest procés; en segon lloc, 

lamenten la falta de transparència amb la qual s’està desen-
volupant; per últim, tant la Unió de Periodistes Valencians com 
l’Associació de la Premsa de Alicante volen reiterar una vegada 
més la seua disposició a dialogar amb el Consell Rector totes 
les qüestions d’interès de la reobertura del nou ens que afecten 
directament els periodistes, sobretot les relacionades amb les 
futures contractacions per a garantir la igualtat d’oportunitats. 

El nou model públic de televisió i ràdio en valencià –diu el comu-
nicat dels periodistes- ha de construir-se sobre bases sòlides, 
la qual cosa implica escoltar i donar veu a tots els professionals 
que han de participar-hi. (d’UPV)

Convocat el Premi Mila de Periodisme 
per a la Igualtat de Gènere

El XI Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere, 
convocat a Lleida, té com a objectiu distingir els treballs perio-
dístics que fomentin les polítiques de promoció de les dones en 
tots els àmbits. El premi el convoquen anualment l’Ajuntament 
de Lleida i el Col·legi de Periodistes de Catalunya per animar 
els periodistes dels mitjans de comunicació de la demarcació a 
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prendre consciència sobre la feina que es realitza en defensa 
de la igualtat de gènere. El jurat valorarà la qualitat professional 
dels treballs i l’originalitat dels temes abordats, així com el seu 
tractament crític i la seva capacitat analítica.

El Premi està dotat amb 6.000 euros, 1.500€ per a cadascuna 
de les quatre categories: Premsa escrita: 1.500€; audiovisual: 
1.500€; fotoperiodisme:1.500€; mitjans digitals:1.500€. El ter-
mini de presentació dels treballs finalitzarà el 31 de gener de 
2018. Més informació AQUÍ (d’AEC)

Lliurats els premis Pica d’Estats

La Diputació de Lleida va lliurar dissabte passat la 28a edició 
del Premi Pica d’Estats de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet, 
que consten de vuit categories dotades amb un total de 38.000 
euros. Enguany s’hi havien presentat un total de 202 treballs, 
45 menys que l’any passat, quan va assolir la seva xifra més 
alta. Amb tot, en l’àmbit internacional, es van presentar 39 tre-
balls, el millor registre de la seva història. Els premis d’enguany 
han guardonat treballs de l’Ara, La 2 i Segre. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes
 
Com gestionar la comu-
nicació en situacions de 
crisi. Barcelona, dimarts 
30 de maig (de 15:30h a 
20:30h) - Miquel Àngel 
Violán donarà a conèixer 
als participants d’aquest 
curs, les eines per preparar la seva organització davant d’una si-
tuació excepcional o d’emergència que posi en perill la reputació 
de la marca. Així mateix, es tractarà com gestionar la crisi un cop 
que aquesta ja ha esclatat i s’aprendrà a actuar com a portaveu.

Noves narratives multimèdia - Nivell avançat. Barcelona, di-
mecres 31 de maig (de 09:30h a 14:30h) - Com podem elaborar 
un reportatge multimèdia? Podem afegir gràfiques a un vídeo? 
Aquest curs, impartit per Nereida Carrillo, ensenya conceptes i 
eines per treballar de forma innovadora i crear narratives multi-
mèdia per a productes periodístics. 

Elaboració de Pressupostos per a Clients. Barcelona, dijous 
1 i 8 de juny (de 15:30h a 19:30h)  - Aquest curs, a càrrec de 
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Margarida Crous, proporciona en primer lloc els elements bà-
sics per al càlcul i l’anàlisi dels costos relacionats amb el des-
envolupament d’un projecte en el sector de la comunicació. En 
segon lloc, permet que el participant conegui el concepte i la 
utilitat dels pressupostos, i pugui confeccionar un pressupost 
bàsic d’ingressos i despeses.

Com dominar les noves funcionalitats a les xarxes socials. 
Girona, divendres 2 de juny (de 09:00h a 14:00h) - Les pautes 
de comunicació a través de xarxes socials es renoven cada sis 
mesos. El que ja saps de xarxes forma el teu fonament, però 
has de dominar les últimes novetats per estar al dia. En aquest 
taller dirigit per Enrique San Juan, descobrirem i practicarem les 
darreres funcionalitats que has de dominar en xarxes socials 
per tenir èxit en social media.

Taller de Videoperiodisme per a mitjans digitals. Barcelona, di-
vendres 2 i 9 de juny (de 10:00h a 14:00h) Girona, dimarts 6 de 
juny (de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h) - En aquest taller 
pràctic, el professor Josep Serra abordarà la producció de vídeos de 
forma global: concepció, captació d’imatges i postproducció. També 
s’analitzaran les situacions que cal cobrir de forma més habitual i es 
proposaran solucions que ajudin a millorar el resultat final.

Com parlar en públic de forma eficaç. Barcelona, dimarts 6 i 
13 de juny (de 15:30h a 20:30h) -L’objectiu d’aquest curs, dirigit 
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.

Tècniques de comunicació i expressió escrita. Barcelona, 
dimecres 7 i 14 de juny (de 15:30h a 20:30h) - 
A través d’aquesta formació, a càrrec de Montse Sanahuja, els 
assistents aprendran a redactar de manera clara, professiona-
litzada i adaptada als diversos documents corporatius. Apren-
dran també a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser 
persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca 
d’escriure en el seu dia a dia.

Master Class: La importància de la ciberseguretat en la infor-
mació. Barcelona, dijous 1 de juny (de 18:30h a 20:30h) - L’ús 
de les tecnologies de la informació sense la implementació de 
mesures de seguretat signifiquen l’assumpció de riscos que es 
poden evitar. En aquesta master class, dirigida per Genís Mar-
garit, es presentaran les principals ciberamenaces que afecten 
la continuïtat i la confidencialitat de la informació i s’explicaran 
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quines són les mesures correctores que permeten reduir-les o 
eliminar-les.
  
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 gestio-
nem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació 
a https://www.periodistes.cat/formacio.
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La llàstima no és un model de negoci 
per al periodisme
Per Juan Carlos Blanco / Elpostblanco

Circula profusament per les xarxes socials un article de la edició 
en espanyol del The New York Times titulat “La misèria del millor 
ofici del món” en el qual es descriu amb minuciositat la precarie-
tat en què viuen milers de periodistes a Hispanoamèrica. 

L’article, signat per Roberto Herrscher, recalca una cosa que és 
objectivament comprovable i assumit per tots: la crisi econòmica 
i la crisi dels models de negoci dels mitjans tradicionals propi-
ciada per la socialització d’internet s’han ensorrat el sistema de 
mitjans i deteriorat la situació de molts companys de professió.

El text és molt recomanable, però, des del meu punt de vista, 
cau en el mateix error que molts altres: es queda en el diagnòs-
tic de la realitat, descrivint la situació llastimosa en què viuen 
milers i milers de periodistes, però no posa l’accent en les solu-
cions i alternatives que ja s’estan aplicant des de diferents llocs 
de la indústria.

De fet, discrepo també del punt de partida de la qüestió: no es 
tracta que estiguem vivint una crisi del periodisme per l’auge 
d’internet, sinó que, tal vegada, la crisi sigui només un símptoma 
d’alguna cosa molt més gran, d’un canvi d’època capaç de em-
portar-se per davant a tot aquell que no s’adapti a les noves cir-
cumstàncies d’un ecosistema informatiu que reclama mitjans de 
comunicació i professionals més flexibles i més oberts als canvis.

Estem en plena transició d’un ecosistema de mitjans basat en 
la invenció de la impremta a un altre lligat als canvis continus 
d’internet. I aquesta transformació, com era previsible, està 
deixant uns quants cadàvers pel camí en forma de diaris, revis-
tes i emissores que han tancat.

Als periodistes no ens pagaran millor només perquè denunciem 
la nostra situació amb vehemència i emoció o perquè aconse-
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guim que una part de l’audiència s’apiadi de nosaltres (la llàs-
tima no és un model de negoci). Hem de ser nosaltres els que 
busquem models de negoci sostenibles i adaptats a la nova 
realitat que ens ajudin a sortir d’aquesta situació tan delicada.

I el que dic no és una utopia. El mateix article del New York 
Times cita exemples en espanyol com el de eldiario.es, La Silla 
Vacía o El Faro que han trobat el seu lloc al món amb propostes 
innovadores. I a aquesta llista caldria afegir-hi les desenes i 
desenes de nous projectes que han sabut guanyar-se el seu 
lloc en el mercat generant ocupació digna (us cito tres exem-
ples que em vénen a la ment: El Confidencial, El Desmarque 
i els portals de Weblogs) i, d’una altra banda, caldria afegir a 
tantes grans companyies que estan escometent els seus pro-
jectes de transformació i ja comencen a tenir més ingressos en 
l’entorn digital que a l’imprès.

En conclusió, tenim raons per a la queixa, però no vivim un 
apocalipsi de precarietat (estem pitjor que en els noranta i que 
en els primers anys del segle XXI, però que li preguntin als 
periodistes de principis i mitjans del segle XX si vivien millor 
que els d’ara) i, en segon lloc, hem de centrar-nos no només en 
denunciar el que patim, sinó en escalfar-nos el cap per buscar 

solucions, que segur que és molt més productiu i pràctic que 
ancorar-se en les denúncies dels mals que ens afligeixen i ens 
assetgen.
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Estàndards periodístics contra 
l’amnèsia deontològica
Per Josep Lluís Micó, periodista i professor / Extret de la pre-
sentació del llibre Periodisme Bop  

El llibre Periodisme Bop, 
construït a partir de 168 re-
flexions d’autors variats, és 
per als professionals de la 
informació que pateixen am-
nèsia laboral, ètica o deon-
tològica; per als que no han 
eliminat del seu equipatge 
mental el fonamental que 
van aprendre dels seus mes-
tres i professors, però troben 
a faltar una obra de consulta 
ràpida; per als periodistes en 
potència o en perspectiva; 
i per als ciutadans que es 
relacionen quotidianament 

amb les notícies i que, per responsabilitat o per curiositat, volen 
saber més sobre el quart poder i el seu patrimoni.

No és un llibre de frases cèlebres. La majoria de les cites no 
són molt populars. I, en conjunt, tampoc tots els que les van 
pronunciar o redactar són famosos o reconeguts pel seu vincle 
amb la premsa. És una obra d’estàndards. Per aquesta raó, 
predominen les paraules de periodistes, tot i que també hi ha 
espai per a professionals les activitats són properes a la infor-
mació -escriptors, filòlegs, sociòlegs, filòsofs- i fins i tot per a 
altres aparentment allunyats de la premsa -metges, psicòlegs, 
astrònoms, sacerdots- , perquè, a més de constatar com som 
i d’on procedim, ens convé esbrinar com ens veuen i cap a on 
ens dirigim.

Un recull com aquest és parcial i incomplet per força. Però no 
és capritxós. Dins de la seva heterodòxia, obeeix a una lògica: 
la dels estàndards. Ni tan sols jo subscric totes les cites; en re-
alitat, dissenteixo absolutament d’algunes. No obstant això, les 
incloc perquè són il·lustratives. Amb aquest objectiu, la tradició 
més distingida conviu amb les mirades alternatives. La naturale-
sa de les idees determina l’ordre, no la cronologia de les sentèn-
cies, acompanyades sense excepció del nom del seu autor i la 
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seva ocupació principal. Aquesta classe d’estructures propicien 
els contrastos, sovint, abruptes. Com en el jazz. Com en la vida.

Malauradament, apareixen a la selecció menys dones que ho-
mes, perquè, fins ara, han manat ells, encara que en els últims 
anys s’estiguin produint més elles. Sigui com sigui, el to del 
contingut és més aviat positiu. Els consells, les recomanacions, 
etc. són més abundants que les crítiques. No és per corporati-
visme, sinó per fidelitat a la motivació de l’obra: organitzar es-
tàndards sobre els quals improvisar.

Com el que es buscava era l’experiència directa i personal, no 
les formulacions retòriques, es van descartar els fragments de 
manuals de redacció de mitjans. A més, el metafòric, de vega-
des, aporta més llum que l’explícit. L’estil de les cites, que mai 
cauen en el forat de l’ocurrència banal, no és uniforme. Tampoc 
ho és la seva extensió, ja que, en acatar la seva literalitat -per 
termes, recursos expressius, etc., aquestes van del paràgraf 
llarg que adquireix el seu sentit ple després de progressar amb 
calma a l’aforisme punyent i precís.

Salta a la vista la preponderància dels autors de les tradicions 
periodístiques hispana -amb la qual he crescut i en la qual em 

desenvolupo més freqüentment- i dels Estats Units -font ines-
gotable de contribucions rellevants a aquest sector-. Algunes 
de les reflexions internacionals no havien estat traduïdes fins 
ara al castellà. Les he guardat durant anys; de fet, des que era 
a la facultat, quan també vaig començar a col·leccionar àvida-
ment discos de jazz. Podria completar una dotzena de llibres 
amb les frases que he anat reunint. En aquest cas, espero ha-
ver sintetitzat un grapat d’èxits infal·libles, alguns dels quals, 
per mèrit dels seus respectius autors, ascendeixen a la catego-
ria de manifest. 

N. de la R.- El Llibre Periodisme Bop ha estat editat per Edi-
cions Carena. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden trobar 
l’abstract i altres detalls de l’edició CLICANT AQUÍ  
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Els reptes del periodisme mòbil 
segons Carmela Ríos

“El periodisme mòbil no és altra cosa que periodisme”, afirma 
Carmela Ríos, periodista i actual responsable de Xarxes So-
cials i cobertures mòbils a El Mundo.

Periodisme mòbil o mobile journalism (Mojo) va ser la principal 
keyword de l’esdeveniment organitzat en el Mobile World Capi-
tal de Barcelona per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
aquest dimecres. En aquest, es van reunir en taules rodones po-
nents tan destacats com Karma Peiró (ElNacional.cat), Eduardo 

Suárez (Politibot), Marta Arias (5W), Idoia Sota (La Vanguardia), 
Patricia Morales (El Español) i Antonio Rull (Eldiario.es).

Tots ells van voler relatar la seva experiència professional (i 
personal) amb el periodisme mòbil i donar alguns tips sobre 
el que a ells els podia funcionar més o menys o les eines que 
utilitzaven en les seves redaccions per ajudar els presents en 
les seves tasques comunicatives.

Així i tot, a Next Media hem decidit centrar-nos en la interven-
ció inicial de Carmela Ríos enfocada als desafiaments d’aquest 
tipus de periodisme perquè, simplement, estimem els reptes.

El més important per a treballar amb un mòbil és llegir, sor-
tir al carrer, parlar amb la gent...
Carmela Ríos, amb la seva frase inicial fa referència al fet que la 
base del periodisme mòbil no és altra que la del periodisme tradi-
cional, però amb altres eines i/o vies de difusió, i que, per tant: “el 
més important per treballar amb un mòbil és llegir, sortir al carrer, 
parlar amb la gent... “En definitiva, fer periodisme de qualitat”.

Per convertir-nos en professionals del periodisme mòbil, ens 
deixa cinc claus:
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Gimnàstica narrativa: hem de saber com i en quin lloc contar 
les nostres històries, ja que és la base de l’èxit del periodisme 
mòbil i del periodisme en general.

Cercar la petita història que explica la gran història.

Fugir de la síndrome del turista japonès: és a dir, fugir del 
desordre. Que el periodisme sigui mòbil (i per tant, normalment 
més immediat) no vol dir que no s’hagi de pensar amb antelació 
què mostrar i en quin ordre.

El so i els accessoris: la immediatesa i el contingut prima per 
sobre de la qualitat. Per tant, Ríos ens aconsella invertir el pres-
supost que tinguem en un bon micròfon.

La producció: al contrari que amb la “síndrome del turista ja-
ponès”, no hem de fugir de la producció. De vegades, en ser 
tot mòbil sembla que no necessitem la producció que requeriria 
qualsevol altra cobertura periodística i en això ens equivoquem.

I pel que fa als reptes que encara ha d’afrontar aquest ja no-tan-
nou tipus de periodisme però en constant evolució, són:

Professionalització: és indispensable entrenar-nos perma-
nentment, cosa que tenim fàcil en disposar d’un mòbil a mà les 
24 hores del dia.

Tecnologia: “és impossible fer una foto del periodisme mòbil. 
La que fem avui segurament demà ja no serveix”, diu Carmela 
Ríos. Per tant, estar al dia de la tecnologia, reflexionar-hi i fer 
un filtrat per decidir quina utilitzar, és crucial.

Integració amb un mitjà: els continguts mòbils es poden inte-
grar en els continguts d’un diari seguint la línia editorial.

Formació: relacionada amb la professionalització i 
l’entrenament constant. Mai podem deixar de formar-nos.

Diàleg: escoltar i tenir en compte l’analítica és molt important ja 
que ens permet saber què és el que funciona.

Escolta: a les xarxes hi ha una allau d’informació i de diàlegs, 
per tant la verificació - ara tan qüestionada amb les fake news - 
és imprescindible.
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No obstant això i amb tots els seus desafiaments, el periodis-
me mòbil té moltes possibilitats i formats: narració en directe, 
foto-notícia, foto-galeria, microvídeos, vídeos en directe... Així 
que per començar a dominar-los tots, farem cas a Carmela i a 
començar a explorar i experimentar el món del mojo per nosal-
tres mateixos.
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Models de pagament en els mitjans 
europeus
Per Miquel Pellicer / bloc de l’autor

Cada vegada hi ha més mitjans de comunicació europeus que 
ofereixen les seves notícies a través de models de pagament, 
segons un recent estudi del Reuters Institute for the Study of 

Journalism. En l’estudi,en què se citen més de 170 mitjans, su-
bratlla que el 66% dels diaris i el 71% de les revistes tenen 
algun tipus de model de subscripció de pagament. El model 
freemiun  segueix sent, en tot cas, el model més comú, malgrat 
tot. Però els diferents tipus de paywalls avancen. 

L’estudi, realitzat per Annika Sehl, Alessio Cornia, Rasmus 
Kleis Nielsen i  Felix Simon, cita mitjans del Regne Unit, França, 
Alemanya, Itàlia, Finlàndia i Polònia. En aquest estudi hi ha in-
teressants conclusions:

- El propòsit d’aquest estudi és presentar una visió general de 
la difusió de les diferents formes dels models de pagament (fre-
emium, paywalls mitjans i  paywalls durs) a través d’una mos-
tra de diversos tipus d’organitzacions de notícies (emissores, 
nascuts digitals, revistes de notícies i diaris) en sis diferents 
mercats europeus (Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Polònia 
i el Regne Unit).

- Hi ha diferències significatives entre països. Una proporció 
molt més gran de diaris i setmanaris en Finlàndia (87%), França 
(95%) i Polònia (90%) han adoptat models de pagament. 
Aquests són mercats que estan ja sigui dominats per un nom-
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bre limitat d’operadors tradicionals molt forts (com Finlàndia) o 
mercats en què el mercat de publicitat gràfica digital és molt pe-
tit (com Polònia). Per contra, a Itàlia i al Regne Unit, la majoria 
dels diaris i setmanaris estudiats en la mostra continuen oferint 
accés gratuït a les seves notícies digitals. A Alemanya, gairebé 
la meitat (48%) dels diaris i setmanaris de la mostra ofereixen 
lliure accés a les notícies.

- De els nadius digitals, el 97% ofereixen el seu contingut de for-
ma gratuïta. Mediapart a França és l’única organització d’origen 
digital en aquesta mostra que opera amb un model de pagament.

- Per a les organitzacions de notícies que tenien un model de 
pagament, el preu mitjà de subscripció mensual va ser de 13,64 
euros. No obstant això, hi ha moltes diferències entre països. 
Al  Regne Unit, tot i que “té el percentatge més baix de dia-
ris i setmanaris amb models de pagament,” tenen els preus de 
subscripció mensual mitjà més alt. Cal tenir en compte que en 
l’estudi es va incloure un mitjà de subscripció elevada com és 
el Financial Times.

- El contingut i els serveis oferts varien tant com els models de 
pagament i els propis preus. Algunes organitzacions de notícies 

inclouen en el seu preu mínim només l’accés a les seves notí-
cies en els llocs web, mentre que altres opten per cobrar més 
i també ofereixen altres serveis (per exemple, la versió digital 
del diari imprès, aplicacions mòbils dedicats a abonats, arxiu, 
etcètera).
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La informació digital basada en la 
publicitat té els peus de fang
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

  

Entre l’auge dels bloquejadors de publicitat, els excessos inva-
sius de la publicitat digital i el duopoli Google-Facebook (i aviat 
Amazon), els models de negoci dels mitjans digitals basats en 
la publicitat, estan seriosament amenaçats.

Recentment es coneixia l’important avanç de les subscripcions 
digitals als mitjans de qualitat dels EUA, des de l’arribada de 
Trump al poder. Ara, un estudi elaborat per l’Institut Reuters ens 

informa que aquesta tendència també està arribant a Europa, 
si bé de manera més gradual. L’Institut ha realitzat un estudi a 
través d’una mostra de 171 empreses de mitjans de comuni-
cació de Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Polònia i Regne 
Unit. La principal conclusió és que el model de pagament s’està 
estenent. El 66% dels diaris digitals enquestats cooperen sota 
un model de pagament . El més habitual és el model ‘freemium 
, en què s’ofereixen bastants continguts gratuïts, però una sèrie 
d’importants treballs es reserven als usuaris ‘premium’ de pa-
gament. Un altre model molt utilitzat són els murs de pagament 
que s’alcen un cop que el consumidor ha accedit a un nombre 
limitat d’articles. El preu mitjà de subscripció mensual entre els 
enquestats va ser de 13,64 euros, segons Reuters. No obstant 
això, les diferències per països són notòries, França, amb un 
95% de models de pagament, encapçala la llista, seguida de 
Polònia amb un 90%, i Finlàndia amb un 87%. Itàlia i el Regne 
Unit estan però a la cua.

Espanya no apareix en la relació de Reuters, però el mercat 
espanyol encara es resisteix vivament a pagar per la informació 
digital. Els ingressos dels dos agregadors digitals, Quiosco i 
Más i Orbyt, són ridículament baixos, tot i que el secretisme és 
la norma en aquests casos.
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Si fem una comparativa de grups que poden dir que han acon-
seguit la transició digital, ja que els seus ingressos digitals so-
bre ingressos totals ja estan per sobre del 50%, observem que 
el grup alemany Axel Springer està al capdavant: gairebé tres 
quartes parts de la seva facturació mundial és digital, amb xi-
fres tancades a març. El noruec Schibsted i el britànic Daily 
Mail també van generar l’any passat més de la meitat dels seus 
ingressos en l’àmbit digital. L’altre gran grup alemany, Bertels-
mann, el segueix de prop, amb un 44%. En comparació, els 
grups espanyols estan notablement retardats: PRISA està en 
el 15% d’ingressos digitals sobre totals, Unidad Editorial està 
en el 19% i Vocento en un magre 11%. Si no aconsegueixen 
en un termini peremptori incrementar sensiblement els seus in-
gressos digitals, es veuran en més dificultats de les que ara 
travessen, perquè la publicitat digital està començant a donar 
mostres de crisi important. Un cop més, o et reinventes o mors.
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