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

Després d’una dura lluita contra el càncer, el que va ser funda-
dor i primer director de l’ARA, Carles Capdevila, ens deixa als 
51 anys.

Carles Capdevila mor als 51 anys després de tota una vida de-
dicada al periodisme i d’apropar aquest a la filosofia i la vida, 

per tal d’acostar-ho a les qüestions que afecten de manera més 
profunda a les persones. Motivat per aquesta tenacitat va fun-
dar el 2010, juntament amb Albert Om, Toni Soler, Antoni Bas-
sas i Xavier Bosch, el diari ARA, mitjà associat a l’AMIC.

El 23 d’agost del 2015 quan li van detectar la malaltia, Capde-
vila la va voler fer pública per tal d’apropar-la als seus lectors i 
normalitzar-la. Des d’aquell moment el fundador de l’ARA va de-
cidir que el seu últim focus periodístic el dedicaria “a il·luminar 
els herois anònims, com infermeres, metges i cuidadors, que 
treballen per alleujar el sofriment de la gent que pateix”.

En aquests últims anys Carles Capdevila va rebre nombrosos 
premis, entre ells destaquen el premi Marta Mata d’educació, el 
Ciutat de Barcelona i el Premi Nacional de Comunicació de la 
Generalitat.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

Carles Capdevila, en una imatge del 2014 / PERE TORDERA 
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Les previsions del mercat publicitari 
tornen a ser pessimistes
Per Eduardo Madinaveitia, director general Tècnic de Zenith / 
Bloggin Zenith

 
La inversió publicitària en mitjans podria créixer aquest any un 
3,8% si es compleixen les previsions del panell Zenith Vigía, 
compost per directius de mitjans de comunicació que operen a 
Espanya. La previsió és cinc dècimes pitjor que la que s’obtenia 
fa dos mesos. L’any es va iniciar amb expectatives positives 
però els cinc primers mesos han transcorregut amb una certa 
atonia que ha fet que es vagin moderant a poc a poc.

Els panelistes de Vigía posen ara les seves esperances en que 
el segon semestre sigui substancialment millor que el de l’any 
passat, que no va ser especialment bo. Gairebé totes les pre-
visions per mitjans són pitjors que les que obteníem al març; 
només se salven els Canals de Pagament de Televisió, que 
milloren dues dècimes i els Mòbils, que mantenen la mateixa 
previsió.

Se segueix confiant que sigui el sector de l’automòbil el que 
lideri el creixement de les inversions però aquestes esperan-
ces fluixegen després d’un creixement moderat de les vendes 
en els mesos de març i abril. Es confia en alguna decisió del 
Govern de l’Estat en forma de Pla PIVE o similar que pugui 
impulsar les vendes d’aquest sector que actua de dinamitzador 
de molts altres, entre ells el de la publicitat.

Altres sectors que podrien ajudar al creixement de les inversions 
publicitàries són els de gran consum, Alimentació i Transport i Tu-
risme però les expectatives són ara, en general, una mica pitjors 
que fa uns mesos. La proporció entre el nombre de mencions de 
sectors per als quals s’espera increment d’inversió i el dels que 
s’esperen disminucions s’ha mostrat com un bon indicador de la 
situació. Aquesta proporció és ara de 1,4; es manté superior a 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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un, el que és un bon senyal, però perd força en els últims mesos 
(al març era 2,46). Podria ser un primer toc d’atenció.

Els mitjans per als que s’esperen majors creixements són Mòbils, 
Internet, Canals de Pagament de Televisió i Publicitat Exterior 
Dinàmica si bé la Televisió Generalista serà el mitjà que seguirà 
captant majors volums d’inversió i la seva evolució segueix sent 
el millor termòmetre de l’estat del mercat publicitari. Alguns pane-
listes apunten que la tornada de la guerra de preus entre els dos 
principals grups televisius pot estar en l’arrel de la fluixa situació 
del mercat publicitari en aquesta primera part de l’any.

Es comencem a conèixer cada vegada més casos de mitjans 
creats en paper que tenen més ingressos procedents de les se-
ves versions digitals que de les seves versions en paper. Però 
aquest creixement d’ingressos digitals no compensa en cap cas 
els descensos de les versions de paper.

Els índexs de percepció mostren una tendència que és nova: la 
percepció del mercat publicitari se separa cada vegada més de 
la percepció de la situació econòmica. Si tradicionalment hem 
vist com la publicitat es movia sempre en la mateixa direcció 
que el PIB i amplificava de forma notable aquest moviment, en 

els darrers anys ja no passa així; els moviments de la inversió 
publicitària tendeixen a ser de la mateixa o inferior magnitud 
que els de l’economia.

En aquesta ocasió els índexs es mouen en direccions oposa-
des. Mentre l’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmi-
ca) puja més de nou punts i se situa en 67,2, el millor valor des 
de novembre de 2015, l’ IPMP (Índex de Percepció del Mercat 
Publicitari) torna a caure, aquesta vegada alguna cosa més de 
deu punts i es queda en 29,2, el pitjor valor des de fa exacta-
ment tres anys, al maig de 2014.

Aquesta pèrdua de correlació entre els dos índexs podria te-
nir un significat important si es confirma: després de la crisi i 
l’increment de la digitalització de la societat, i en concret de la 
comunicació, la relació entre inversió publicitària i creixement 
de l’economia podria estar començant a canviar.

Els panelista de Vigía (directius de mitjans) estan sent en els últims 
anys més pessimistes que els panelistes de Zenthinela (anunciants) 
que són els que prenen les decisions d’inversió. Podria ser que 
una part creixent d’aquestes decisions d’inversió en comunicació 
s’estigués dedicant a opcions diferents dels mitjans de pagament.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Previsions per mitjans

No es produeixen canvis de signe respecte a les previsions de 
març si bé, com hem vist, empitjoren per a gairebé tots els mi-
tjans. Les previsions d’inversió per mitjans es poden veure a la 
taula que acompanya aquest text. Es comparen amb les previ-
sions elaborades al març. A la tercera columna es representa 
el sentit de la variació. Un signe + indica que la previsió és ara 
millor; un signe - que la previsió ara és pitjor.

Les Xarxes Socials podrien captar 65,4 milions d’euros el 2017, 
una mica més del 8% millor que la xifra estimada com a tanca-
ment per a l’any passat. La previsió per a la inversió en Vídeo 
on Line és de 71.800.000 d’euros, gairebé un 6% millor que la 
xifra estimada per a 2016.

El vídeo “in stream” (pre, middle i post roll) continua sent l’opció 
preferida; s’emporta el 63,2% de la inversió mentre al vídeo “in 
banner” li correspon el restant 36,8%. Mentrestant, l’Audio on 
Line podria representar en aquest moment un 4,4% del total de 
la inversió digital i en els propers mesos podria créixer un 5,8%. 
Les dues xifres són millors que les que obteníem fa dos mesos.

Branded Content: La generació per part de les marques de 
continguts interessants per al consumidor és un fenomen en 
creixement. Un 93% dels panelistes creu que la inversió en ac-
cions d’aquest tipus creixerà aquest any; fins i tot una mica més 
d’un 26% creu que creixerà molt. Aquesta inversió hauria de 
destinar a parts gairebé iguals a creació de contingut (47%) i a 
la seva promoció/distribució (53%).

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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La premsa estatal s’aferra a Madrid: la 
difusió cau tres punts menys que en 
l’estatal
Per Dircomfidencial

Anava ben encaminat el conseller delegat de Premsa Ibèrica, 
Aitor Moll, a l’assegurar fa unes setmanes en una conferència 
que “la premsa estatal només és líder a Madrid”. No tant per la 
intenció del seu comentari, que buscava corroborar la dada que 
la premsa regional i local representa el 75% del conglomerat 
total. Sinó perquè en la ment dels editors dels principals dia-
ris estatals cada vegada ocupa més espai la idea de replegar 
recursos en algunes zones geogràfiques per plantar cara a la 
Comunitat de Madrid.

És l’estratègia que manté des de fa temps el diari ABC, els seus 
responsables han preferit deixar d’invertir recursos en aquelles 
operacions i zones que només reporten pèrdues abans de cedir 
terreny a Madrid. Plantejament que a la llarga han acabat se-
guint la resta de capçaleres estatals (nacionals a nivell d’estat), 
tal com reflecteixen les últimes dades pendents d’auditar per la  
Oficina de Justificació de la Difusió (OJD).

En concret, els quatre diaris editats a Madrid (El País, ABC, El 
Mundo i La Razón) van distribuir 161.140 exemplars a la regió 
madrilenya en l’acumulat del mes d’abril. Uns guarismes gens 
menyspreables tenint en compte que es van repartir un total de 
438.051 còpies en l’acumulat del territori de l’Estat. És a dir, 
més d’un terç en proporció.

Per capçaleres, del total de 182.388 exemplars que, de mitjana, 
ha vingut distribuint El País durant tot l’any, 54.247 es queda-
ven dins de Madrid. Gairebé la meitat dels diaris que acredita 
ABC van a parar als quioscos i els punts de venda de la regió. 
Concretament, 37.564 d’un total de 81.987 exemplars.

El Mundo, tercer en aquesta plaça, va distribuir fins a l’abril un 
total de 36.250 exemplars , quan a nivell nacional la seva difu-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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sió ronda les 99.343 còpies. Mentre que La Razón va difondre 
una mitjana de 33.079 exemplars a Madrid durant l’acumulat 
d’abril d’un total de 74.333.

La significació que fan aquests diaris madrilenys és més evi-
dent en termes proporcionats, ja que la seva mitjana de difusió 
s’ha reduït una mitjana del 12,4% respecte a l’acumulat d’abril 
de l’any passat , enfront del 15,05% que apunta la caiguda a 
nivell nacional.

La principal motivació que porta als editors a cotitzar per Madrid 
és la seva influència i l’interès que desperta entre els anun-
ciants. En una entrevista a Dircomfidencial, el conseller delegat 
de Vocento, Luis Enríquez, resumia aquesta obstinació asse-
gurant que “on juguen el seu partit els diaris estatals és a la 
Comunitat de Madrid”.

No obstant això, aquesta política de centralització no talla la 
sagnia de vendes que afecta la premsa escrita. En el que va 
d’any, El País ha reduït les seves vendes al nombre un 17,81%, 
fins als 34.914 exemplars, 7.500 menys dels que s’apuntava 
a l’abril de 2016. A l’ABC la caiguda és del 13,81%, en tant 
que les seves vendes ronden els 24.548 diaris (-3.934); mentre 

que a El Mundo ha estat del 16,19% després de situar-se en 
els 21.748 exemplars de mitjana (-4.202). A la saga, novament, 
La Razón, que ha enfonsat les seves vendes un 18,66%, amb 
17.211 exemplars.

La televisió i la xarxes socials són els 
mitjans que menys confiança inspiren 
a Espanya

La televisió (-24) i les xarxes socials (-29) són els mitjans que 
inspiren menys confiança als usuaris espanyols, segons l’estudi 
Trust in Media 2017, realitzat pel departament d’investigació de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la Unió Europea de Radiodifusió (UER), a partir de dades de 
l’Eurobaròmetre. El mitjà al qual els espanyols atorguen un ma-
jor índex de confiança és la ràdio (19), seguit a certa distàn-
cia per la premsa escrita (4). El cinquè suport que contempla 
l’estudi (Internet) també es troba a la banda negativa (-13).

En termes més generals i en el conjunt dels 33 països europeus 
als que abasta la investigació, els mitjans tradicionals són una mica 
més ben parats, ja que tant la ràdio (25) i en menor mesura la 
televisió (4) es mouen en la banda positiva, mentre que la premsa 
escrita (-2) ha anat millorant la seva posició al llarg dels últims anys.

Els nous suports (internet i les xarxes socials) tenen per als eu-
ropeus uns índexs de confiança clarament negatius: -12 i -38, 
respectivament.

L’índex de confiança neta és una mesura desenvolupada per la 
unitat d’investigació de la UER i que posa en relació el percen-
tatge de persones que responen que solen confiar en un mitjà, 
amb el percentatge de persones que diuen desconfiar i es mou 
entre +100 i -100. Per la seva banda, l’Eurobaròmetre realit-
za una enquesta periòdica paneuropea a partir d’una mostra 
d’unes 1.000 persones a cada país. (de Digimedios)

Convocats els ajuts per a entitats 
i organitzacions del sector de la 
comunicació

El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria per 
a la concessió de subvencions de 2017 a entitats sense ànim 
de lucre i organitzacions professionals de l’àmbit dels mitjans 
de comunicació, per al desenvolupament d’iniciatives que con-
tribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai 
català de comunicació. La dotació d’aquesta línia d’ajuts és 
d’1.520.000 euros, un 86,7% més que en la convocatòria de 
2016. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 19 de juny.

Són actuacions subvencionables la realització d’activitats for-
matives, informatives i de difusió; l’organització de cursos, 
congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, 
formació professional i altres que tendeixin a la difusió i el 
coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme; les 
actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels 
mitjans; els projectes de modernització i millora tecnològica; les 
activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, 
municipis o comarques en relació amb els mèdia; la creació de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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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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noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió 
interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit dels mi-
tjans; i les iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i 
comunicatiu del sector.

Els increments es produeixen en totes les modalitats, excep-
te en la de diaris impresos. Concretament, la dotació de les 
subvencions a les emissores de televisió és de 615.000 euros 
(+7,89%); a les emissores de ràdio, de 704.000 euros (+22,01%), 
i als mitjans informatius digitals, d’1.922.000 (+29,78%). Per la 
seva part, els ajuts a publicacions periòdiques en paper conti-
nuen com els més ben dotats, amb 4.238.000 euros (+7,89%), 
dels quals 2.520.000 són per a diaris (-3,08%) i 1.718.000 per 
a publicacions no diàries (+29,37%). (de Presidència.Gencat)

Toc d’atenció del CIC sobre la mort 
d’un agent de la Guàrdia Urbana

El Consell de la Informació de Catalunya s’ha pronunciat sobre la 
cobertura dels mitjans de comunicació en relació a l’assassinat 
d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, trobat a prop 
del pantà de Foix, pel qual es van detenir la seva parella també 

policia i un altre membre del cos per la seva presumpta implica-
ció. L’organisme recorda que “cal extremar la prudència” quan 
es publiquen informacions que poden afectar la vida privada 
de terceres persones, especialment quan es tracta de menors.

El CIC explica que les filles de la detinguda “han estat exposa-
des a la curiositat pública, atès que són perfectament identifi-
cables després de publicar-se els cognoms dels seus pares”. 
En aquest sentit, assenyala que el respecte a la dignitat dels 
menors “comporta tractar amb especial sensibilitat aquells fets 
que poden afectar el seu futur desenvolupament i evitar que si-
guin exposats com a centre d’atenció d’un circ mediàtic”. Sobre 
aquest punt, recomana vetllar pel compliment del principi 11 del 
Codi Deontològic de la professió. 

El Consell de la Informació també indica que el dret del pú-
blic a saber (contemplat en el criteri 6) s’ha d’equilibrar amb 
el respecte al dret a al privacitat que recull l’article 9 del Codi: 
“Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions 
gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de 
forma injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb 
imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica 
periodística”. (de Periodistes.cat)
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Vocento i Prensa Ibérica exploren la 
seva fusió
Les negociacions estan començant i tot pot succeir, però el pro-
pòsit de les converses que mantenen Vocento i Premsa Ibèri-
ca és la fusió. I ull, perquè estem parlant dels dos grups més 
importants de premsa regional d’Espanya que, si es fusionen, 
crearien el líder indiscutible d’Espanya. 

Premsa Ibèrica, de la família Moll, compta amb Diari de Girona, 
Diario de Ibiza, Diario de Mallorca, Setmanari Empordà, Faro 
de Vigo, La Nueva España, Información, La Opinión A Coruña, 
La Opinión de Málaga, La Opinión de Murcia, La Opinión de Te-
nerife, La Opinión de Zamora, La Provincia/DLP, Levante-EMV, 
Mallorca Zeitung, Regió7 y Superdeporte. Per part seva, els 
diaris de Vocento son, amés de l’ABC, El Correo, El Diario Vas-
co, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El 
Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias y La Voz de Cá-
diz. A aquestes capçaleres cap unir altres actius com l’agència 
Colpisa o els portals Infoempleo y pisos.com.

La unió Vocento-Prensa Ibérica serviria per racionalitzar cos-
tos (el que sempre s’ha anomenat reduir costos) o, si ho pre-

fereixen, per reduir capçaleres o reduir-les a dominicals. Per 
exemple, el nou grup tindria un petit problema a Astúries, on 
Prensa Ibérica té La Nueva España i Vocento, El Comercio. Cal 
dir finalment que Premsa Ibèrica i Vocento encara presenten 
beneficis, però estan en clar retrocés. (d’Hispanidad)

Prensa Ibérica aflora un benefici de 
2,12 milions d’euros el 2015

Malgrat que es troba molt avançat el 2017 -pràcticament ha 
consumit la seva primera part-  el grup Prensa Ibérica acaba de 
dipositar en el Registre Mercantil els resultats econòmics con-
solidats del 2015. La companyia controlada per la família Moll 
va obtenir un benefici de 2,12 milions d’euros aquest exercici.

Aquest resultat és lleugerament inferior al que va llançar en 
2014, quan després de dos anys en números vermells va 
aconseguir uns guanys nets de 6.841.000 d’euros. La seva 
xifra de negocis també s’ha vist reduïda, ja que va ingressar 
169.400.000 d’euros, cosa que representa un descens del 11% 
respecte als 191.100.000 facturats el 2014. (de Dircomfiden-
cial)
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La fiabilitat dels mitjans nord-americans
Mitjans fiables? És sabut que la confiança de la població nord-
americana a la premsa està en els nivells més baixos de la 
història, segons Gallup. La desconfiança és sensiblement més 
gran entre els votants republicans que entre els demòcrates. 
Però un nou estudi, realitzat per The Media Insight Project -una 
col·laboració entre el American Press Institute i The AP-NORC 
Center-, ha analitzat l’opinió que tenen els ciutadans sobre els 
mitjans en general comparada amb el que pensen sobre els 
mitjans que realment consumeixen. I les conclusions són molt 
més esperançadores. Així, el percentatge dels que opinen que 
sí que hi ha mitjans fiables, morals i en els quals es pot confiar 
és molt més elevat que el que indiquen els percentatges globals 
de Gallup. 

El país està dividit uniformement sobre si la premsa posada so-
bre la balança “protegeix” o “fa mal” la democràcia. En total, el 
34 per cent diu que protegeix, mentre que el 30 per cent diu que 
li fa mal. Però aquesta divisió desapareix quan a les persones 
se’ls pregunta pels mitjans de comunicació que utilitzen. Més 
del doble (48 per cent) creuen que els mitjans de premsa que 
utilitzen protegeixen la democràcia i els que diuen que fan mal 
queden lluny de la quarta part del total (20 per cent). 
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir gratuïtament a 
l’estudi “My” Media Versus “The” Media: Trust in News Depends 
on Which News Media You Mean (2017), de Media Insight Pro-
ject. Només cal CLICAR AQUÍ

Els noms catalans dels ocells del món, 
en el nou diccionari editat pel TERMCAT

Des d’aquesta setma-
na, la Fundació Barcelo-
na Zoo, del Zoo de Bar-
celona, l’Institut Català 
d’Ornitologia i el TERMCAT 
ofereixen per a la consulta 
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en línia el Diccionari dels ocells del món. Concretament, es pre-
senta la primera part d’aquest extens material, que està dedi-
cada als Ocells no passeriformes. L’obra recull 4.613 noms ca-
talans d’ocells, en correspondència amb 5.676 noms científics, 
que es presenten en 4.510 fitxes terminològiques relatives a les 
espècies d’ocells no passeriformes de tot el món, classificades 
en 35 ordres i 105 famílies. Cada fitxa inclou una denominació 
catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès, 
en anglès i en alemany, i el nom científic de l’espècie. El diccio-
nari també inclou il·lustracions i, quan s’ha cregut convenient, 
notes amb més informació sobre els termes.

La publicació del diccionari es complementa amb una infografia 
interactiva on es representen cadascuna de les famílies dels 
diferents ordres d’ocells no passeriformes, il·lustrades amb 
una espècie representativa. Està previst que l’obra comple-
ta ofereixi més d’11.000 termes corresponents a les espècies 
d’ocells d’arreu del món. Ocells no passeriformes forma part de 
la col·lecció Diccionaris en Línia, que ofereix més de 120 títols 
dels més diversos àmbits d’especialitat. (d’AEC)
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Les sis tendències digitals que marquen 
el rumb de la publicitat i els mitjans
Per Ipmark Digital

  
L’actualitat del màrqueting viu de tendències. El canvi constant 
a què està sotmès el sector obliga els grans grups publicitaris 
i de mitjans a una escolta constant i a una tasca ininterrom-
puda de projecció cap al futur més proper. En el seu informe 
Interaction 2017, GroupM comparteix les seves previsions de la 
indústria global de la comunicació. CLICAR AQUÍ 

• La publicitat digital supera la TV a 15 mercats . Als 10 paï-
sos en què això ja era una realitat (Austràlia, Canadà, Xina, 

Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos, Nova Zelanda, Noriega, 
Suècia i el Regne Unit) se sumaran al llarg d’aquest any cinc: 
França, Alemanya , Irlanda, Hong Kong i Taiwan. 
Segons les previsions de GroupM, aquest any els formats digi-
tals rebran 77 cèntims de cada dòlar invertit en publicitat. La TV 
es quedarà altres 17 cèntims.

• La “jornada mediàtica” creix nou minuts. Els habitants d’aquest 
planeta dediquen cada vegada més temps al consum de mi-
tjans. En l’últim any la “jornada mediàtica mitjana” ha arribat a 
la xifra de vuit hores diàries. El temps invertit als mitjans en línia 
va augmentar 14 minuts. Tot això atribuïble a les tecnologies 
mòbils i al major accés als mitjans que proporcionen. El mòbil 
també és responsable de l’increment d’usuaris adults d’Internet, 
que el 2016 va registrar la xifra de 2.340 milions.

• Els anunciants segueixen enamorats de la TV , com totes 
les publicacions d’actualitat del màrqueting proclamen gairebé 
cada dia. Per ara, almenys. Així i tot, la quota d’inversió publici-
tària televisiva s’ha estabilitzat (42% el 2016) tot i que s’espera 
que aquesta participació es quedi en un 41% aquest mateix 
any. De 2010 a 2014, la televisió va aconseguir la seva quota 
màxima, un 44%.
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• La fugida dels joves. El gran repte de la televisió lineal seria 
recuperar a l’audiència dels més joves (16-24 anys). Tot i que la 
població mundial de persones de 16 a 24 anys només va dismi-
nuir un 1% de 2014 a 2016, el pes mitjà de les audiències de TV 
lineal d’aquest grup va caure un 16%, i en alguns mercats prop 
del 30%. Aquesta pèrdua s’ha vist agreujada, segons GroupM, 
pel mesurament inadequada de l’audiència total de la TV entre 
plataformes i dispositius.

• Google, Facebook i altres gegants digitals . Sustenten la major 
proporció de la despesa en publicitat digital. El seu model de ne-
goci és molt diferent del de la televisió lineal i també els són els 
seus anunciants. Però cal advertir que entre el 30% -40% dels 
ingressos publicitaris d’aquestes plataformes procedeix del que 
podrien denominar-se “anunciants tradicionals” que destinaven 
pràcticament tota la seva inversió a la TV. L’altre 70% -60% dels 
seus ingressos procedeix d’una combinació de negocis petits i 
locals, que sovint comercialitzen productes o serveis digitals. 
“El 2017, la indústria vigilarà atentament si snapchat o Amazon 
poden acostar-se a la cadena de valor de Facebook i Google, i 
si el bastió que ‘BAT’ (Baidu, Alibaba, Tencent) té a la Xina pot 
expandir-se a mercats internacionals”, assenyala Adam Smith, 
Futures director de GroupM.

• El comerç electrònic creixerà un 18% . I sobrepassarà els 
2.000 milions de dòlars aquest mateix any. Aquest percentatge 
suposa un lleuger retrocés enfront del 20% registrat el 2016. De 
mitjana, es preveu que les compres en línia per usuari siguin de 
869 dòlars el 2017. El Regne Unit seguirà sent el país amb més 
e-shoppers, amb una mitjana de 4.000 dòlars per usuari. Ama-
zon i Alibaba controlaran més de la meitat de tot l’ecommerce.

El Butlletí de l’AMIC, a més d’oferir als seus lectors l’informe 
Iteraction 2017 (després del primer paràgraf d’aquest text, dóna 
també accés gratuït al document complementari This Year Next 
Year. CLICAR AQUÍ

Rànquing de digitals estatals: ABC 
avança a La Vanguardia

El rànquing de digitals generalistes estatals del mes d’abril ha 
quedat determinat per l’estabilitat en les posicions del top ten. 
Encara que alguns canvis sí que hi ha hagut. La capçalera que 
millor comportament va tenir el mes passat va ser l’ABC, que 
va guanyar un milió d’usuaris únics nous i va marcar un total 
de 13,8 milions, segons comScore. És a dir, va millorar les se-
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ves xifres un 8% respecte al mes anterior, tot i que a l’abril va 
coincidir amb la Setmana Santa, període en el qual l’activitat 
informativa sol descendir i, com a conseqüència, el trànsit dels 
diaris digitals.

Aquest repunt ve propiciat per un reforç en l’estratègia de con-
tinguts, tant del seguiment d’actualitat com de continguts te-
màtics; la presència en xarxes socials; l’aposta pels “formats 
ràpids” de Google i Facebook i al protagonisme del SEO, des-
taquen en la capçalera dels Luca de Tena. Aquest registre li va 
permetre avançar a La Vanguardia, amb la qual cosa el digital 
de Vocento ja és tercer a la classificació. També va afavorir 
aquest sorpasso la caiguda del 4% en usuaris únics que va pa-
tir la publicació catalana, que ja està a 1 milió d’usuaris d’ABC.

Aquest descens també beneficia a El Confidencial, que ja suma 
11 milions d’usuaris únics, després de créixer un 6% a l’abril 
respecte al març. D’aquesta manera, el digital dirigit per Nacho 
Cardero consolida la seva cinquena posició en el rànquing, ja 
que el seu immediat perseguidor -20 minutos- va perdre un 6% 
dels seus visitants a l’abril i ja està a 2 milions d’usuaris d’El 
Confidencial.

Al capdavant segueixen de manera invariable El País (+4%) i 
El Mundo, que no va tenir un bon mes en deixar-se el 7% dels 
seus usuaris únics a l’abril. Hi ha una separació entre ambdós 
de 3 milions de visitants.

També s’ha donat la circumstància aquest mes que ABC Llocs 
web, format per tots els seus portals associats (com COPE, 
Infoempleo o Mujer Hoy) ha avançat a El Mundo Sites; després 
de registrar tots dos 15,9 milions i 15,6 milions, respectivament. 
Amb això, el digital de Vocento només és superat per El País 
Sites.

A la part baixa de la classificació ElDiario.es (8a) i El Espanyol 
(7a) van intercanviar les seves posicions, després de la caiguda 
del 3% del digital d’Ignacio Escolar i, per contra, la pujada del 
6% del de Pedro J. Ramírez. Van tancar la classificació El Pe-
riódico i la Cadena Ser, tots dos amb caigudes a l’abril del 4%. 
(de Dircomfidencial)
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OJDInteractiva aposta per la 
transparència i publicarà les dades 
d’audiència totals de grup i les 
respectives de cada domini per separat

Aquests dimecres, l’AMIC va organitzar una trobada amb Alber-
to Álvarez, director d’OJDInteractiva & IT a l’Auditori Movistar 
del Mobile World Centre a Barcelona, per tal de donar a conèi-
xer als seus associats les novetats que presentarà el servei 
d’auditoria online en la presentació de les dades certificades. 

Entre els canvis més rellevants que aplicarà és en la presen-
tació dels resultats. OJDInteractiva té previst que la informació 

que facilita sigui molt més detallada per tal de donar més trans-
parència en les dades, per aquest motiu aposta per segmentar 
les dades dels grups de comunicació per dominis. De tal ma-
nera, es donarà a conèixer l’audiència total del grup (agrupació 
de dominis i subdominis) i aquest total estarà desglossat per 
dominis, per a que es pugui conèixer l’audiència de cada mitjà 
que conforma el grup. Un altre canvi que s’aplicarà serà la pre-
sentació de les dades que es farà per ordre alfabètic.

A l’inici de la presentació de Alberto Álvarez va explicar les evolu-
cions que està tenint en altres països el control de les audiències 
dels mitjans digitals i va posar l’exemple d’EEUU i el Brasil. A nivell 
mundial s’està treballant perquè es trobi la manera de reduir el frau 
publicitari ràpidament, i un dels camins de futur que es visualitza 
és diferenciar els editors de mitjans digitals de qualitat de la resta 
de mitjans amb una certificació específica. A continuació va expli-
car com podria ser aquest procés de certificació i quins serien els 
elements del programa de certificació de qualitat. La seva exposi-
ció va acabar amb el tema més immediat que preocupa al sector, 
com es visualitzaran les cessions i agregacions de tràfic.

Després de l’exposició de les novetats en el servei, s’ha obert 
un torn de preguntes on els editors de mitjans digitals de l’AMIC 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

han pogut exposar els seus dubtes i suggeriments al director 
d’OJDInteractiva &IT. Josep Ritort, secretari general de l’AMIC, 
ha moderat l’acte, ha agraït a Movistar del Mobile World Centre 
la seva col·laboració amb l’associació i la bona tasca que fan 
ajudant a la formació en noves tecnologies. També ha volgut 
recordar que va ser l’AMIC qui va impulsar el control de les 
audiències dels mitjans digitals en català i, fruit d’un acord amb 
Nielsen i OJD, va fer possible l’aparició del Llistat/Rànquing de 
Mitjans Digitals en català. Finalment, Alberto Álvarez, després 
de respondre a tots els dubtes dels assistents ha assenyalat 
que està previst que aquests canvis comencin a funcionar a 
partir d’agost-setembre d’aquest any. (de Redacció AMIC)

El Grup Enderrock estrena edició 
balear del digital EDR

El Grup Enderrock ha ampliat la 
seva petjada digital amb una nova 
edició específica per a les Illes 
Balears de la revista multimèdia 
EDR. La versió illenca de la publi-
cació -EDR Balears- coordinada 

pel músic i gestor cultural mallorquí Pere Bestard, té una perio-
dicitat quinzenal i inclou continguts interactius.
 
En paral·lel, Enderrock està preparant també una capçalera di-
gital dedicada a la música del País Valencià, que estrenarà “en 
els propers mesos”. Les dues iniciatives coincideixen amb la pri-
mera edició del concurs Sona 9 que ha inclòs fases preliminars 
a València i Balears, per “garantir i incrementar” la projecció dels 
grups d’arreu dels Països Catalans que canten en català.
 
EDR Balears ha nascut amb la complicitat de diversos segells 
i músics balears, a més del suport de les institucions culturals 
de les Illes Balears. La voluntat editorial és reforçar l’oferta in-
formativa de l’escena musical illenca amb continguts interactius 
i multimèdia sobre l’actualitat musical de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera. (d’El Món)

El 26% del consum de mitjans serà 
mòbil en 2019

L’ús d’Internet mòbil representarà el 26% del consum mundial 
de mitjans en 2019, enfront del 19% el 2016, segons el Media 
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Consumption Forecasts de Zenith, publicat aquesta setmana. 
El món passarà una mitjana de 122 minuts al dia accedint a In-
ternet mòbil a través de navegadors i aplicacions, una quantitat 
que s’ha incrementat notablement des dels només deu minuts 
al dia que s’utilitzaven en 2010.

El consum d’Internet mòbil va augmentar a un ritme mitjà del 
44% anual entre 2010 i 2016, gràcies a factors com l’expansió 
dels dispositius mòbils, la millora de la tecnologia i una major 
disponibilitat de continguts adaptats.

Part d’aquest temps extra de consum s’ha vist canibalitzat pels 
mitjans tradicionals, però la difusió de la tecnologia mòbil ha 
donat un impuls al consum general d’informació permetent als 
usuaris accedir a més mitjans, des de major nombre de localit-
zacions i de manera més freqüent que mai. S’estima un consum 
mitjà de 456 minuts per persona el 2016, enfront dels 411 mi-
nuts el 2010, és a dir, suposa un augment mitjà de 2% a l’any. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Direcció periodística a Apple News
Apple News, l’aplicació de notícies d’Apple llançada el 2015, 
comptarà per primera vegada amb una persona a la màxima 
direcció periodística. L’escollida és Lauren Kern, una de les 
principals editores de la revista New York Magazine, segons 
ha publicat el diari Politico i ha confirmat posteriorment la CNN 
(Apple News is getting an editor in chief). No s’ha explicat enca-
ra amb detall quina serà la funció exacta que tindrà la nova di-
rectora d’Apple News. L’app de notícies d’Apple ha anat durant 
els seus gairebé dos anys d’activitat guanyant un creixent pro-
tagonisme entre els mitjans com a font de trànsit alternativa a 
les principals xarxes socials, especialment Facebook. (d’AEC)

Neix la Revista elEconomista Buen 
Gobierno y RSC 

Ecoprensa llança una nova revista digital, elEconomista Buen 
Gobierno y i RSC, disponible des del 19 de maig, tots els ter-
cers divendres de cada mes. Aquesta nova publicació arriba 
al mercat amb la intenció de convertir-se en una brúixola que 
indiqui el millor i més diligent camí per al govern corporatiu de 
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l’empresa. La nova revista digital de elEconomista centrarà els 
seus continguts en la Responsabilitat Social Corporativa, la 
governança i el compliment normatiu. Aquest últim assumpte, 
de plena actualitat, ha cobrat una especial rellevància per a 
les societats en els últims mesos. Després de l’última reforma 
del Codi Penal, les empreses com a tal poden ser condem-
nades, a més dels seus administradors, per diferents delictes. 
(d’Infoperiodistas)
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La premsa espera un segon trimestre 
encara més negre pel que fa a 
inversió publicitària
Per Prprensa

Els mitjans de comunicació començaven l’any amb cert opti-
misme. Segons les primeres estimacions 2017 podia significar 
l’assentament d’una certa recuperació del mercat publicitari, tot 
això després d’una dècada de greu crisi econòmica. No obstant 
això, una vegada que han anat passant els mesos el pessi-
misme s’ha convertit en la nota predominant entre els mitjans 
tradicionals amb excepció d’un.

En el cas de la televisió la inversió publicitària ha seguit crei-
xent aquest any, encara que a un ritme molt menor del que 

s’esperava inicialment. Les previsions que estudien les cade-
nes de cara al segon trimestre confirmarien una desacceleració 
de la inversió publicitària en un suport que va tancar 2016 amb 
bones sensacions i preveia un 2017 encara millor.

No passa el mateix amb la ràdio, que és l’excepció de la qual 
parlàvem en línies superiors. S’espera que les emissores man-
tinguin d’abril a juny una destacada tendència a l’alça dels seus 
ingressos publicitaris, cosa que demostra la fortalesa d’un sec-
tor que al mes d’abril va incrementar la seva facturació més 
d’un 4% com us expliquem recentment a prnoticias .

D’altra banda la premsa tornarà a ser el suport que més pateixi 
fins al juny. De fet els editors ja donen per fet que el segon 
trimestre de l’any serà encara pitjor que el primer. Recordem 
que les dades recollides per Infoadex fins al març mostraven un 
creixement mitjà de la inversió publicitària del 2,2% en mitjans 
convencionals, mentre que la premsa es desplomava un 7,5%.

En la mateixa línia se situava l’indicador I2P d’Arce Media. En 
aquest cas la reculada de la publicitat en premsa arribava al 
7,4% en el primer trimestre del 2017 enfront del creixement glo-
bal del 2,2%. De complir-se les estimacions internes que estu-
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dien els diaris aquesta xifra podria ser fins i tot major a tanca-
ment de juny. La resposta la trobarem unes setmanes després 
quan tots dos mesuradors presentin els seus registres i quan 
els grans grups de comunicació facin públics els seus comptes 
el primer semestre de l’any.

Les agències de mitjans lluitaran per 
l’acord marc publicitari de Barcelona 
valorat en 20 milions d’euros
Per Dircomfidencial

Les principals administracions públiques d’Espanya contracten 
els espais publicitaris per a les seves campanyes institucionals 
mitjançant el sistema d’acord marc. És un model freqüentment 

criticat per la indústria, atès que aquest mètode de racionalitza-
ció no casa de forma adequada amb l’àmbit publicitari. I és que 
no és el mateix la compra de material informàtic o d’oficina; que 
la d’espais publicitaris, els processos són molt més sofisticats.

Malgrat això, el cert és que  l’Administració central, l’Ajuntament 
i la Comunitat de Madrid, així com la Generalitat de Catalunya i el 
Consistori de Barcelona han escollit aquest mètode. Precisament, 
l’Ajuntament en mans d’Ada Colau té ara de renovar el seu i, per això, 
ha tret un nou concurs públic amb semblants condicions a l’anterior.

Aquell es va formalitzar al desembre de 2015 i els adjudicataris 
van ser tres de les agències de mitjans habituals que operen a 
Catalunya: Zenith Media, Carat i Focus Media. Aquestes tres 
companyies multinacionals han gestionat des de llavors totes 
les campanyes institucionals de l’Ajuntament de Barcelona. En 
total, es van fer amb un contracte valorat en 10 milions d’euros 
per a cada any de gestió.

Aquesta és exactament la mateixa quantitat que estableix el 
nou acord marc de la ciutat comtal per a l’any que dura el con-
tracte. Això no obstant, si es prorrogués altres 12 mesos (és el 
lògic), llavors l’import arribaria fins als 20 milions d’euros.
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Premsa diària: 4 milions d’euros
Dels 10 milions d’euros inicials, les partides de més enverga-
dura van destinades a la premsa diària (4 milions d’euros) i a la 
digital (3,1 milions). La resta es reparteix a la ràdio (1,1 milions 
d’euros), televisió (800.000 euros), revistes (500.000 euros) i 
exterior (500.000 euros). 

Per elegir les agències (seran novament tres), la mesa de con-
tractació del consistori haurà de valorar fonamentalment as-
pectes econòmics, basats més que res en els descomptes que 
aconsegueixi en els mitjans de comunicació. En aquest apartat, 
la premsa convencional és -una altra vegada- la que més im-
portància té i, més en concret, els descomptes a La Vanguardia 
i El Periódico , amb gran diferencien sobre la resta de capçale-
res. En total, la part jutjada mitjançant criteris automàtics té un 
pes majoritari del 64%. La resta de la decisió -36% - té a veure 
amb aspectes tècnics valorats de forma subjectiva . Per a això, 
les agències hauran de realitzar una campanya anomenada 
“Pla de Barris”.

Aquesta és la puntuació de cada suport en l’àmbit d’internet:

Alhora, la Diputació de Barcelona també va a licitar el seu acord 
marc publicitari, encara que en aquest cas encara està en fase 
de consulta prèvia al mercat. Tot i això, ja se sap que el seu 
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import serà de 3 milions d’euros i optaran a aquest contracte un 
màxim de cinc agències publicitàries.

Recentment, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va resoldre el 
seu propi acord marc publicitari, que consistia en un sucós con-
tracte superior a 10 milions d’euros. Finalment, els guanyadors 
van ser  Carat, Proximia Havas, Arena Media, NothingAD i Ze-
nith Media.

La nova imatge d’ENDESA

Endesa, companyia col·laboradora de l’AMIC, ha fet pública la 
seva nova campanya d’imatge, desenvolupada per Saatchi & 
Saatchi de Madrid. Tot gira al voltant del concepte Open Power. 
Al nucli de la nova expressió es troba el cursor, un símbol icò-

nic que representa Open Power. El cursor representa el punt 
de partida de l’energia; està en constant moviment, reflectint el 
filament, el veritable nucli de la bombeta. Es tracta d’un sistema 
de disseny obert i cooperatiu que facilita la participació i motiva 
les persones a experimentar.

La campanya, sota la direcció creativa de Maurici Duc i dirigida 
per Yury Alemany per a Lee Films, funciona com la presentació 
no només de la nova imatge corporativa, sinó també com a pre-
sentació del nou posicionament del Grup com una companyia 
innovadora, sostenible i avançada. (de Reason Why)

Campanya de Gas Natural Fenosa per 
a Contrapunto BBDO Barcelona

Es tracta de la nova campanya de tarifes de Gas Natural Feno-
sa realitzada per Contrapunto BBDO Barcelona. A Gas Natural 
Fenosa creuen saber què necessita cada tipus de llar per a 
desenvolupar tarifes que s’adapten als interessos i preocupa-
cions de la gent. Perquè fer-ho al revés, senzillament, no tindria 
sentit. 
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La campanya compta amb un espot d’un minut de durada en 
el qual una nena explica, de manera didàctica, la nova gamma 
de tarifes de llum i de gas i detalla el tipus de tarifa que tenen 
els veïns. A més de la TV, la campanya compta amb peces de 
gràfica, ràdio i una gran varietat de formats en línia per a una 
àmplia presència en mitjans digitals. (de Programa Publicidad)

VCCP Spain comença a treballar per 
Yoigo

CCP Spain ha estat escollida per Yoigo Espanya per gestionar 
el seu principal compte de comunicació i publicitat en el mercat 
local. A partir de juny la filial del grup britànic liderarà la comu-
nicació de la marca, gestionant totes les seves campanyes i 
accions de trade, tant del segment residencial com del segment 
empreses. L’agència de mitjans que col·labora amb Yoigo a Es-
panya és Optimedia.

En paraules de Nines Alcalde, directora general de VCCP 
Spain, “Estem molt il·lusionats per començar a treballar per 
aquesta marca. El mercat de telecomunicacions, que conec 
molt bé des de la meva experiència del costat dels anunciants, 

és un dels més exigents de la indústria, i en VCCP Spain ens 
encanten els reptes. Esperem poder dur a aquest mercat noves 
idees i innovacions que puguin connectar i reforçar la relació de 
la marca Yoigo amb les persones.“ Núria Serrano serà la direc-
tora de planificació estratègica. (d’El Publicista)

Bankia fa publicitat amb humor

Bankia vol reforçar el seu posicionament multicanal, amb una 
nova campanya que destaca el seu model híbrid, en el qual el 
client triï la manera en la qual es vol relacionar amb l’entitat finan-
cera, de manera tradicional o través dels nous canals digitals. 

La companyia estrenar un espot en diferents versions de 60”, 
30”, 20” i 10” en cinema, televisió i mitjans digitals, amb una 
campanya que pretén connectar amb un sentiment profunda-
ment real: Mai ens posem d’acord . Amb una sèrie de petites 
històries basades en l’humor, els protagonistes de la campanya 
(obra de l’agència CLV) no es posen d’acord en res. El treball 
inclou gràfiques per a peces d’exterior, digitals i gràfiques, màr-
queting directe i ràdio. Els mitjans els fa anar OMD. (de Marke-
ting News)
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Zenith Br Media, Mec Mediterranea 
guanyen la Ciutat de les Arts i les 
Ciències

Ciutat de les Arts i de les Ciències, Societat Anònima, de ha 
formalitzat la contractació de la campanya de publicitat 2017, 
adjudicant la campanya de publicitat 2017 de la Ciutat per un 
import total de 436.100 euros, a: Lot 1: Zenith Br Media; Lot 2: 
Mec Mediterranea; Lot 3 Zenith Br Media. (de La Publicidad)
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Trobada una nova vulnerabilitat a 
l’Android 
Per Jesús M. Silvestre / Merca2

Una nova vulnerabilitat que afecta els dispositius mòbils Android 
no prové d’un error tradicional, sinó de la combinació maliciosa de 
dos permisos legítims que potencien les funcions desitjables i co-
munament utilitzades en les aplicacions més populars. La combi-
nació pot deixar-vos una nova classe d’atacs ja que es correspon 
amb una nova vulnerabilitat, que ha estat batejada com “Cloak and 
Dagger” (Capa i Espasa). La investigació sobre aquesta nova vul-
nerabilitat en Android va ser patrocinada per la Fundació Nacional 
de Ciències (NSF), l’Oficina d’Investigació Naval (ONR) i l’Agència 
de Projectes d’Investigació Avançada de Defensa (DARPA).

Aquesta vulnerabilitat, que va ser identificada i provada en en-
torns tancats per científics informàtics al Georgia Institute of 
Technology, permetria als atacants prendre silenciosament el 
control del teu dispositiu mòbil, superposant la interfície gràfica 
amb informació falsa per ocultar les activitats malicioses que es 
realitzen sota , com capturar contrasenyes o extreure els con-
tactes de l’usuari. Un atac reeixit requeriria que l’usuari primer 
instal·li un tipus de malware que podria estar ocult en un joc 
piratejat o una altra aplicació.

La primera característica d’aquesta vulnerabilitat de permís impli-
cada en l’atac, coneguda com “BIND_ACCESSIBILITY_SERVI-
CE”, incideix en l’ús dels dispositius per persones discapacitades, 
permetent entrades com a nom d’usuari i contrasenya per ordre 
de veu i permetent que sortides com un lector de pantalla aju-
dant a veure contingut. El segon permís, conegut com “SYSTEM_
ALERT_WINDOW”, és una funció de superposició o “dibuixar a la 
part superior” que crea una finestra a la part superior de la pantalla 
habitual del dispositiu en què mostra bombolles per a un programa 
de xat o de mapes per a una aplicació de passeig compartit.

Quan es combina d’una manera maliciosa, “SYSTEM_ALERT_
WINDOW” actua com una capa, mentre que “BIND_ACCESSI-
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BILITY_SERVICE” serveix com una espasa. Els dos podrien 
permetre als atacants dibuixar una finestra que enganyi als 
usuaris per creure que estan interactuant amb les característi-
ques legítimes de l’aplicació. El programa maliciós, que funciona 
com una superposició, a continuació, captura les credencials de 
l’usuari per a l’autor del codi maliciós, mentre que en el permís 
d’accessibilitat s’introdueixen les credencials en l’aplicació real 
oculta sota, el que li permet funcionar com s’espera, deixant a 
l’usuari sense tenir idea del que està passant.

La preocupació més gran per als investigadors de Geòrgia Tech 
és que aquests permisos poden incloure’s automàticament en 
aplicacions legítimes de Google Play Store, el que significa que 
els usuaris no necessiten concedir permisos explícitament per-
què l’atac tingui èxit. Totes les versions d’Android incloent la 
7.1.2 actual són vulnerables a aquest atac. Hi ha dues precau-
cions clau, la primera és evitar descarregar aplicacions de pro-
veïdors que no siguin de la marca Google Play Store; un segon 
pas és comprovar les sol·licituds de permisos que realitzen les 
aplicacions abans de permetre que funcionin. 

Un altre virus infecta milers de mòbils 
per generar clics en anuncis

Un virus anomenat Judy ha infectat milers de mòbils –no hi ha 
dades oficials de l’abast, però es considera massiu– gràcies al 
codi que els seus creadors van infiltrar en diferents aplicacions 
d’una companyia coreana. En concret, es tracta d’un virus del 
tipus adware, ja que utilitza els dispositius infectats per generar 
grans quantitats de clics fraudulents en anuncis, el que es tra-
dueix en ingressos per als seus creadors.

Els virus es van detectar en 41 aplicacions de l’empresa Ki-
niwini que estaven disponibles per als clients a Google Play, 
la botiga oficial per als terminals que funcionen amb Android. 
Aquestes apps que contenien programes maliciosos sumen 
entre 4,5 i 18,5 milions de descàrregues, de manera que el vo-
lum de mòbils que estaven segrestats per fer aquesta funció 
sense el permís ni el coneixement dels seus propietaris pot ser 
força notable. Com que Judy funcionava en segon pla, l’únic 
símptoma que podien detectar els usuaris era un alentiment 
dels processadors o la reducció de l’autonomia de la bateria. 
Google ha retirat les aplicacions del seu portal, un fet que evi-
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tarà nous contagis a terminals mòbils. Ara bé, els usuaris que 
tinguin les aplicacions d’aquesta companyia instal·lades hauran 
d’eliminar-les per quedar-ne completament al marge. (d’El Punt 
Avui)

Scribd, una de les iniciatives més 
interessants del món

La plataforma digital Scribd, que compta ja amb més de mig 
milió de subscriptors que paguen una tarifa mensual de 8,99 
dòlars per poder consumir continguts digitals, anuncia millores. 
Fins ara l’oferta de Scribd incloïa tres llibres electrònics i un 
audiollibre cada mes, a més d’accés il·limitat a revistes i docu-
ments. Ara, Scribd ha afegit l’accés a notícies seleccionades 

de mitjans com The New York Times, The Wall Street Journal o 
The Guardian. 

El CEO de la plataforma, CEO Trip Adler, explica que “la gent 
ha estat parlant durant molt de temps sobre com obtenir be-
neficis econòmics del periodisme i creiem que hem arribat a 
una resposta molt interessant”. A l’octubre de 2009, Scribd va 
llançar el seu lector de marca per a les companyies de mitjans 
amb New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, 
The Huffington Post, TechCrunch i MediaBistro. 

Ara més de 100 companyies de mitjans utilitzen lectors de mar-
ca Scribd per a incrustar material d’origen en les seves his-
tòries. A l’agost de 2010, les notícies van començar a fer un 
boom i els articles i els documents van començar a ser virals 
a Scribd incloent el bolcat de Proposició 8 i la demanda d’HP, 
Mark Hurd, que es mouen en contra d’Oracle  Actualment Adler 
és el president de Scribd, on és el responsable del producte i 
de la direcció estratègica de l’empresa. El BusinessWeek con-
sidera Adler un dels “Millors Joves Empresaris Tech de 2010”. 
(de NiemanLab)
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El “Google de la moda” per a 
periodistes ja és aquí

Clippings de premsa, informes de xarxes socials, enviament 
d’invitacions, selecció de periodistes... El treball d’un profes-
sional de la comunicació en el sector de la moda és tan -o més 
estressant- que el d’un backstage d’una passarel·la. Per donar 
resposta a les necessitats dels gestors de marques de moda, 
l’empresa Launchmetrics ha presentat a Espanya, de la mà del 
seu CEO Eddie Mullon, la plataforma GPS Radar. Aquesta eina 
permet a responsables de comunicació i màrqueting gestio-
nar la relació amb periodistes i influencers com mai abans. A 
Espanya empreses com Mytheresa o Net-a-Porterya han co-
mençat a utilitzar-lo.

L’aplicació es basa en una comunitat privada i internacional per 
a professionals de la indústria de la moda entre periodistes, dis-
senyadors, marques, Influencers i estilistes que ja compta amb 
més de 40.000 usuaris registrats a tot el món. Segons Mullen 
aquesta aplicació “és com el Google de la moda”, amb totes 
les dades disponibles sobre les firmes de moda, periodistes de 
revistes especialitzades i influencers. (de Prmarqueting)

Google millora la velocitat de càrrega 
d’AMP per a anuncis de Search i Display

Google ha anunciat que implementarà la velocitat de càrrega 
de les AMP per millorar el rendiment publicitari. En primer lloc, 
es llança una nova versió beta d’AdWords, que permet utilitzar 
la càrrega ràpida de pàgines AMP com a pàgines de destinació 
per als anuncis de recerques i, en segon lloc, la companyia 
accelera la càrrega d’anuncis que s’ofereixen a través de la 
xarxa de Google Display, utilitzant la mateixa tecnologia que 
incrementa la velocitat de càrrega de les pàgines AMP. Això 
vol dir que, independentment del bon aspecte que tingui el teu 
lloc, si es carrega lentament, els usuaris no ho faran servir i els 
acabaràs perdent.
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El projecte de codi obert AMP (Accelerated Mobile Pages, AMP) 
va ser llançat fa 18 mesos per millorar la web amb experiències 
de càrrega més ràpides i, des de llavors, hem portat a altres 
llocs la nostra capacitat per agilitzar el temps de càrrega de 
les pàgines AMP de Google Search, començant amb el carru-
sel d’històries destacades i ampliant-lo a les llistes de cerques 
orgàniques.

Google presenta dues formes per aprofitar la velocitat de les 
AMP per millorar el rendiment publicitari. En primer lloc, llan-
cem una nova versió beta d’AdWords, que permet utilitzar la 
càrrega ràpida de pàgines AMP com pàgines de destinació per 
als teus anuncis de recerques i, en segon lloc, accelerant la 
càrrega d’anuncis de Google Display que s’ofereixen a través 
d’ la xarxa, fent servir per a això la mateixa tecnologia que in-
crementa la velocitat de càrrega de les pàgines AMP. Millorant 
el ROI de les campanyes amb unes pàgines de destinació AMP 
més ràpides

La nova versió beta d’AdWords ofereix a les campanyes de 
recerques dels beneficis en rendiment que proporcionen unes 
pàgines mòbils més ràpides. A partir d’ara, quan els anunciants 
enllacin els seus anuncis de recerques a les pàgines de desti-

nació AMP, els usuaris podran gaudir d’una experiència en web 
mòbil més àgil. (de Google i AEC)
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En quins mitjans s’informen els 
catalans?
Per Adrián Caballero, periodista i politòleg / Report.cat

El lloc de naixement i la llengua preferida de cadascun dels qui 
viuen a Catalunya són factors determinants a l’hora d’escollir 
per quin mitjà informar-se. Almenys això es desprèn de les da-
des de darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) 
de la Generalitat, que des de Report.cat està sent analitzat en 
la sèrie –aquest és el segon capítol– “Com s’informen els cata-
lans” per extreure diferents conclusions sobre la dieta mediàtica 
dels catalans.

Un dels primers resultats que es pot trobar analitzant les res-
postes del CEO segons el lloc de naixement dels enquestats 
és el que mostra que són els qui han nascut a Catalunya els 
qui més s’informen per Internet. Gairebé la meitat dels cata-
lans d’origen consumeixen informació a mitjans digitals. Aques-
ta dada contrasta amb el 24,5% de gent nascuda a la resta 
d’Espanya o el 43,5% de nascuts a d’altres països que utilitzen 
la Xarxa per informar-se.

La premsa impresa també és més consumida entre els catalans 
nascuts a Catalunya que entre aquells que ho van fer fora. Pel 
que fa a informar-se per la televisió, el mitjà més utilitzat en 
tots els casos, és més alt entre aquells nascuts fora d’Espanya 
(85,9%) que entre els nascuts a Catalunya (75,9%).

Precisament a la televisió és on es presenta un altre factor di-
ferencial entre els catalans d’origen i els d’adopció. Mentre els 
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primers escullen amb diferència TV3 com a canal per mantenir-
se informats (primera opció per al 53,3%), TV1 és la referència 
per nascuts a la resta d’Espanya i també a la resta del món. Això 
sí, l’elecció de la televisió pública espanyola per part d’aquests 
dos grups no és tant forta com la que fan els nascuts a Cata-
lunya amb TV3. Mentre que la segona opció per als nascuts a 
Catalunya, Antena 3, se situa 45 punts percentuals per sota de 
TV3, en els altres dos grups la segona opció no arriba a estar 
ni a 10 punts.

Els catalanoparlants, referència per Godó
Només TV3 és capaç de fer ombra als diferents mitjans del Gru-
po Godó entre aquells que tenen el català com a llengua prin-
cipal. Escollida per més d’un 73% dels catalanoparlants, la pú-
blica catalana és, amb claredat, la televisió d’aquest segment. 

Malgrat tot, és entre aquest grup d’enquestats on trobem, per 
primer i únic cop, a la televisió del Grupo Godó, 8TV, entre les 
dues primeres posicions al baròmetre del CEO. A la resta de mi-
tjans –ràdio, premsa i Internet-, el domini informatiu del Grupo 
Godó entre els catalanoparlants és incontestable.

Rac1.- Quasi un 45% dels qui consideren el català com a llen-
gua pròpia afirmen informar-se de l’actualitat per mitjà de la rà-
dio. D’aquests, un 39,8% escullem RAC1 com emissora princi-
pal, situant-la en el primer lloc del rànquing.

8tv.- Malgrat que TV3 és, amb un 74,8%, la televisió de re-
ferència dels catalanoparlants, 8tv és la segona, amb un 5,4%. 
És l’únic rànquing on la televisió del Grupo Godó figura en les 
primeres posicions.

La Vanguàrdia- La meitat dels catalanoparlants s’informen a 
través de la premsa escrita. La Vanguardia en català és el diari 
de referència per un 28,3%, seguida de lluny per l’edició en 
català d’El Periódico (14,3%)

La Vanguardia digital.- El Grupo Godó és la referència pels 
catalanoparlants a la Xarxa. LaVanguardia.com és el digital 
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on més s’informen (29,1%). En segon lloc s’hi troba l’Ara.cat 
(26,4%).

Pel que fa a aquelles persones que tenen com a principal llen-
gua el castellà o que utilitzen tant català com castellà indistin-
tament, els resultats són més diversos. TVE1 és, per exemple, 
la referència televisiva per informar-se pels castellanoparlants 
mentre que emissores i diaris estatals com la SER, Onda Cero 
o El País també tenen un percentatge d’elecció alt entre aquells 
que tenen el castellà, ambdues –català i castellà- o una llengua 
estrangera com a principal.

Les oportunitats de l’emigració a la 
premsa local

La població que ha emigrat a altres parts del món ofereix sem-
pre interessants oportunitats per qualsevol mitjà local. Un dels 
diaris que ha apostat de manera molt activa per potenciar el 
contacte amb aquest públic és el diari irlandès The Irish Times. 
A través de l’espai The Irish Times ABROAD, llançat a finals 
de 2016, s’ofereixen relats en primera persona, històries, en-
trevistes, reportatges i peces d’opinió sobre aquest col·lectiu. 

El projecte, que té finançament de la Digital News Initiative 
de Google, comptava a principis de maig amb més de 24.000 
usuaris registrats. 

“El nombre de persones que surten del país s’ha reduït consi-
derablement, mentre l’economia s’ha recuperat”, explica Ciara 
Kenny, reporter de notícies en línia i articulista, de The Irish Ti-
mes. “Encara tenim un molt fort nombre de lectors a l’estranger, 
sobre tot joves, pel que sabem el trànsit procedent dels irlan-
desos que viuen a tot el món està augmentant i el tipus de con-
tingut que estan interessats en llegir també és diferent que fa 
uns anys, està canviant.”
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L’Irish Times demana als lectors que ofereixen informació 
demogràfica, com el nombre d’anys que han estat vivint a 
l’estranger perquè van marxar, d’on són originaris, o la seva 
professió. “Ens dóna molta més informació sobre els nostres 
lectors de fora i on estan vivint, quins són els seus interessos 
en funció del moment en què es van allunyar d’Irlanda, com es 
descriuen a si mateixos, si són irlandesos de segona generació 
irlandès o de primera... etc. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden llegir l’article sencer (en 
anglès) CLICANT AQUÍ (de Journalism.co.uk)

L’Escola Mobile World Centre, formació 
gratuïta per acostar la tecnologia al ciutadà

L’Escola Mobile World Centre, és una iniciativa de Telefónica 
i la Mobile World Capital que va néixer el 2014 per acostar al 
ciutadà, de forma gratuïta, l’ús de les tecnologies mòbils com 
a instrument per millorar la vida quotidiana de les persones i la 
productivitat de les empreses.

L’Escola Mobile World Centre, col·laboradora de l’AMIC, con-
sisteix en un extens programa de tallers, xerrades i ponències 
obertes al ciutadà que tenen lloc al Mobile World Centre, a la 
plaça Catalunya, de Barcelona, cantonada Portal de l’Àngel. 
Així, les propostes de l’Escola Mobile World Centre s’adrecen 
tant a infants, joves, adults, professionals, sèniors, usuaris 
avançats... amb o sense coneixements previs en la matèria. 

Des de cursos especialitzats en terminals dels principals fabri-
cants a tallers genèrics sobre els diferents sistemes operatius 
mòbils com Android, Windows Phone, iOS, o Firefox. Sempre 
amb l’objectiu d’ensenyar a tots aquells que vulguin treure el 
màxim partit al seu smartphone.

Però les activitats formatives van més enllà de l’univers mòbil, 
de manera que també es programen cursos i tallers que pre-
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tenen difondre l’ús de tecnologies com ara Internet, el correu 
electrònic, la fotografia digital o les xarxes socials. Es tracta, 
doncs, d’una escola amb vocació de servei al ciutadà i que bus-
ca ajudar a la gent en el seu dia a dia. (d’AEC)

Una nova publicació recull casos 
d’èxit en matèria de comunicació

L’Associació ODE Directius de Comunicació i IE Business 
School porten treballant més d’una dècada en la posada en va-
lor de la comunicació corporativa, de tal manera que aquesta 
competència i els seus responsables siguin considerats com 
una àrea i un directiu estratègics, respectivament. Un treball que 
ara es reforça amb la publicació d’un llibre en què, sota el títol 
de Comunicació i Estratègia, es mostren una sèrie d’exemples 
de gestió de la reputació a través de la comunicació estratègica.

El lector d’aquesta publicació podrà conèixer en profunditat 
com s’han gestionat diverses qüestions relacionades amb la co-
municació en organitzacions tan rellevants com Abertis, Caixa-
bank, Cepsa, Endesa, Huawei, Informa D & B, Leroy Merlin, 
Mondelez i Sacyr. En el llibre s’analitzen des de processos de 

crisi, fins a casos de gestió de reputació, passant per exemples 
de transformació cultural i digital, nous models de negoci, co-
municació interna, patrocini o RSC. (d’AEC)

La Universitat de Vic ofereix un 
Postgrau en Periodisme de Dades, en 
espanyol
L’objectiu del Postgrau en Periodisme de Dades de la UVIC-
Universitat Central és brindar als professionals de la comuni-
cació i d’altres ciències socials una competència cada vegada 
més demandada tant en els mitjans de comunicació com a les 
institucions privades i públiques: la capacitat d’utilitzar grans 
quantitats de dades (big data). 

Es tracta d’un postgrau que ofereix especialització en aquesta 
nova tendència del periodisme d’investigació i l’escenari infor-
matiu més actual, una disciplina emergent amb àmplies sorti-
des professionals.

El postgrau, impartit en espanyol, és el primer programa reglat 
d’Espanya dedicat íntegrament a la gestió del big data. A través 
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de tallers i classes pràctiques, el postgrau capacita els estu-
diants en l’administració d’aplicacions de recol·lecció, transfor-
mació, anàlisi, interpretació i presentació de la informació. La 
Universitat recorda que els avantatges del periodisme de dades 
són nombroses: potencia el periodisme d’investigació, esquiva 
les interferències en la versemblança de la informació en acudir 
a fonts originals. afavoreix l’autonomia del periodista en no de-
pendre de filtracions interessades i manipulades, etc.

El postgrau s’adreça, principalment, a periodistes, comunica-
dors, administradors, economistes i politòlegs interessats en la 
gestió, anàlisi i visualització de dades amb diferents propòsits 
i aplicacions i ofereix sortides professionals, per quan desen-
volupa l’habilitat per extreure, manipular, analitzar, narrar i vi-
sualitzar històries periodístiques treballades a partir de grans 
quantitats de dades. Les competències adquirides en el desen-
volupament del curs permeten incidir en diferents camps pro-
fessionals. Més informació CLICANT AQUÍ  (d’AEC)

Els Premis Baldiri Reixac lliuren 
101.000€ en premis 
Les escoles i els mestres i professors guanyadors dels XXXIX 
Premis Baldiri Reixac han recollit els seus guardons en un acte 
presidit per la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el presi-
dent de la Fundació Carulla, Joaquim Coello. A més de la conse-
llera i del vicepresident de la Fundació Carulla, Nicolau Brossa, la 
directora de la Fundació, Marta Esteve, i el vicerector de la UOC, 
Carles Sigalés, van ser els encarregats de donar els guardons.
 
Durant l’acte de lliurament dels diplomes es van reconèixer 9 
projectes globals d’escola, 4 projectes d’estímul de mestres i 
professors, i 1 d’Innovació de la UOC. Tots els guardons tenen 
una dotació econòmica de 4.000 euros. 

Els Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla pretenen aju-
dar a donar resposta als reptes de l’escola d’avui a les terres 
de parla catalana. Des de la seva creació, l’any 1979, els PBR 
reconeixen iniciatives educatives que contribueixen a la tasca 
de construir una escola catalana de qualitat. Des de llavors, 
més de 230 professors, 425 escoles i 2.175 grups d’alumnes 
han estat reconeguts pel seu valor, qualitat i trajectòria.
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Els 4 guardonats amb premis de 4.000 euros d’estímul per a 
mestres i professors han estat Instròniks Band (Escola de Mú-
sica Municipal Mestre Castella, de Navàs), el Taller del material 
gran (David Altimir, Marta Bori, Gemma Clavero, Olga Mayans, 
Maite Pujol, Núria Roca, Maria Rovira, Ariadna Torras i Sílvia 
Torres Moreno. Escola Les Pinediques, de Taradell) Llums, cà-
mera i poesia! Un projecte didàctic de vídeo poesia a secun-
dària (Anna Riera i Pijoan) i e2TransFoli, el portafoli com a eina 
d’ensenyament-aprenentatge i avaluació competencial - Neus 
Heras, Xavier Cortina i Rafel Garcia. Institut Vall de Llémena, 
de Sant Gregori (Gironès). (Fundació Carulla)

L’IEC publica el primer diccionari 
català de numismàtica

El Glossari català de numismàtica és un llibre dual, on 
s’interrelaciona un ric lèxic numismàtic amb les poblacions 
emissores de moneda i que esdevé una eina de consulta bà-
sica. Ho diu Immaculada Socias, professora emèrita de la Uni-
versitat de Barcelona, al pròleg de l’obra de Miquel Crusafont 
“Glossari català de numismàtica”, que acaba de publicar la So-
cietat Catalana de Numismàtica (SCEN), filial de l’IEC. 

L’obra és el primer diccionari català de numismàtica, tot i que va 
més enllà de ser un simple repertori de paraules sobre l’estudi 
de la moneda amb les definicions respectives: proporciona in-
formació complementària que pot ser especialment útil per als 
numismàtics. El llibre ja és a la venda. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller de Videoperiodisme per a mitjans digitals. Barcelona, di-
vendres 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 for-
ma 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, diri-
git 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.
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Tècniques de comunicació i expressió escrita. Barcelona, di-
mecres 7 i 14 de juny (de 15:30h a 20:30h) - A través d’aquesta for-
mació, a càrrec de Montse Sanahuja, els assistents aprendran a 
redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada als diver-
sos documents corporatius. Aprendran 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.

Webinar: De la web responsive a la web móvil. On line. Dijous, 
8 de juny (de 10:00h a 11:00h) - Construir un lloc web adaptat a 
mòbil és ja una prioritat per a qualsevol negoci. Quina és la mi-
llor opció per a respondre a aquesta navegació mòbil de la for-
ma més òptima possible? És una qüestió simplement de visua-
lització o hi ha més factors a tenir en compte? Descobreix les 
respostes en aquest webinar dirigit per Pilar Yépez, per prendre 
la decisió més encertada per a la teva empresa.

Generació de continguts periodístics per al mòbil. Barcelo-
na, dilluns 12 i 19 de juny (de 10:30h a 13:30h) - L’objectiu 
d’aquest curs impartit per Jordi Flamarich, és fer un recorregut 
i reflexionar sobre què es podria fer i què s’està fent avui dia 
amb el mòbil com a canal de consum de continguts. La tecno-
logia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, també als qui 

es dediquen a informar i generar continguts, i conèixer millor el 
canal ens pot ajudar a afrontar el nostre futur professional amb 
més garanties.

Com dissenyar un pla de màrqueting digital. Tarragona, di-
marts 13 i dilluns 19 de juny (de 10:00h a 15:00h) – Barcelona, 
dimarts 20 i 27 de juny (de 15:30h a 20:30h) - Crear un pla de 
màrqueting digital és el primer pas per utilitzar els mitjans digi-
tals per aconseguir els teus objectius empresarials. En aquest 
curs a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar 
un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar 
un camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.

Com gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació. 
Barcelona, dijous 15 i 22 de juny (de 15:30h a 20:30h) - Aquesta 
formació, dirigida per Josep M. Brugués, proporciona les eines 
necessàries per afrontar amb èxit qualsevol intervenció davant 
un mitjà de comunicació i ajuda a fer arribar els nostres missat-
ges i informacions d’una forma més efectiva.
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. 
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Els cursos del Col·legi de Periodistes de Catalunya són boni-
ficables, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat 
a la formació, i el Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer 
sense càrrec. Més informació a https://www.periodistes.cat/for-
macio
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El Congrés mundial de l’INMA analitza 
el futur dels mitjans
Per Ismael Nafría, Journalist in Residence at Knight Center, 
University of Texas (Tendències, blog de l’autor)

L’International News Media Association (INMA) acaba de fer a 
Nova York el seu congrés mundial anual. Una de les sessions 
més interessants va ser l’entrevista realitzada pel presenta-
dor del congrés, Juan Senyor, al CEO de The New York Times 
Company, Mark Thompson. Resumeixo aquí el que m’ha sem-
blat més interessant:

• Futur digital. L’aposta del Times pel digital està molt clara. 
Sobre el model econòmic futur del diari, Mark Thompson va afir-
mar: “Estic tractant de construir un model digital prou gran i fort 
que suporti que els ingressos de l’edició impresa siguin zero”.

• Usuaris i subscriptors. Els ingressos dels usuaris són el futur 
de The New York Times.

• Objectiu: 10 milions de subscriptors. L’objectiu del Times és 
arribar en algun moment als 10 milions de subscriptors. Actual-
ment en té una mica més de tres (gairebé dos milions digitals 
i una mica més d’un milió de l’edició impresa). El diari té prop 
de 150 milions d’usuaris al mes a tot el món. “Crec que la idea 
que d’aspirar a tenir 10 milions [de subscriptors] o més no és de 
cap manera una bogeria”, va dir. “Crec que és el tipus d’escala 
i ambició que hem de tenir”, va afegir.

• Millennials. El Times té una audiència mensual de 35 milions 
de millennials als Estats Units. Espera captar molts nous subs-
criptors entre aquest públic, que està habituat a pagar per altres 
serveis de continguts digitals, com Netflix o Spotify.
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• Mòbil. El mòbil és una aposta clau de futur. El producte mòbil 
requereix “pensar de manera diferent”. Segons Thompson, “la 
batalla es guanyarà o es perdrà en el telèfon intel·ligent”.

• Velocitat en el canvi. “Crec que hi ha molts, molts editors en 
risc de fracassar perquè no estan canviant prou”, va dir el CEO 
del Times. “Encara no he trobat un editor de diari que estigui en 
risc de fracassar perquè estigui canviant amb massa rapidesa”.

Global Media Awards de INMA
Durant la 87a edició de l’INMA World Congress of News Media es 
van concedir els Global Media Awards. Aquest any, en el qual he 
tingut l’honor de participar com a jurat, es van presentar un total de 
655 candidatures per part de 196 mitjans de 36 països diferents. 
Aquests guardons distingeixen sis tipus d’activitat que són claus 
per a l’èxit comercial de les companyies mediàtiques: renovació de 
les marques, creació de nous productes, creixement, engagement 
i monetització de les audiències, augment dels ingressos publicita-
ris, coneixement de l’usuari i impuls de la innovació.
 
El premi global va ser per al diari noruec Aftenposten, propietat 
del grup Schibsted, per la seva famosa campanya pública con-
tra Facebook #DearMark.
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Algunes claus per apostar pel 
periodisme mòbil
Per Sofia Pichihua, profesora de Periodismo Digital / Clases de 
Periodismo

El MOJOBCN es va realitzar aquesta setmana en territori cata-
là. Es tracta del primer gran diàleg sobre periodisme mòbil a la 
Universitat Oberta de Catalunya. Patricia Morales d’El Espan-
yol; Antonio Rull, d’el Diario.es i Idoia Sota, de La Vanguardia 
van compartir algunes claus.

Al 2016, el 24.9% del trànsit web d’Espanyol va venir per xarxes 
socials. El 74.1% va visitar el web des del mòbil. L’aposta és 

l’storytelling narratiu. “El periodisme mòbil ajuda a desmitificar 
al periodista acostant-se al lector”, ha sostingut Morales.

En la seva opinió, Stories d’Instagram és una de les eines més 
interessants per a la premsa. “Fem periodisme mòbil perquè el 
nostre trànsit ve des del mòbil”, va dir Morales.

Per la seva banda, Antonio Rull va dir que utilitzen Telegram. 
“L’app és l’únic lloc del diari on un pot crear-se la seva pròpia 
portada”, ha afegit sobre l’aplicatiu del diari. En la seva opinió 
és una eina de treball més. La seva aposta: mobile first.

Mentrestant, Sota ha as-
segurat que han “trencat 
fa poc la barrera (de la re-
dacció) que crear contingut 
natiu en xarxes socials és 
regalar”.

D’altra banda, va dir que Twitter serveix per fer marca i conver-
sa. “Encara que nosaltres no li fem molta cura. No entrem en 
conversa “, va afegir.
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Pel que fa a periodisme mòbil, va dir que la producció és clau. 
I tots els ponents van coincidir amb ella. “Gairebé sempre vam 
gravar en vertical. Horitzontal, quan vam entrevistar a més d’un 
personatge i quan no hi cap en el pla”, ha sostingut. També va 
dir que cal “fugir” de la formalitat excessiva. S’ha de notar la 
“primera persona”.

El Butlletí de l’AMIC us convida a veure aquest vídeo penjat per 
la UOC que complementa a bastament la informació de Sofia 
Pichiua. CLICAR AQUÍ 
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Els lectors estan preparats per pagar. 
L’editor de periòdics locals està 
preparat per aprofitar-ho?
Per Blog Wan-Ifra

Els editors han de desenvolupar un flux substancial d’ingressos 
que provingui directament dels seus lectors amb la finalitat de 
tenir un model de negoci sostenible.

Mentre que els títols nacionals i alguns grans diaris regionals i 
locals mostren tendències positives i números força bons, re-
sulta evident que els que primer es van mudar al digital ten-
deixen a convertir-se en líders de mercat i a mostrar un bon 

creixement. No obstant això, moltes marques regionals encara 
se centren en transformar subscriptors de paper en digitals.

A través dels anys, és probable que vostè hagi escoltat el se-
güent per part dels editors:

- No podem canibalitzar al diari!

- La caiguda de la circulació del paper i de la publicitat s’aturaran 
aviat.

- La gent no pagarà per contingut en línia de qualitat.

- La publicitat digital seguirà creixent i tots serem els guanya-
dors.

Però totes aquestes asseveracions estaven errades.

“Hem de sentir-nos segurs del que produïm i estar disposats 
a posar-li un preu”,  segons Kalle Junkvist, consultor principal 
d’Ingressos per lectoría de WAN-IFRA. Per a la majoria dels 
diaris locals el rendiment total del contingut pagament és feble. 
Per moltes raons diferents: hem començat la transició massa 
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tard o tenim dificultats per definir el contingut que realment ens 
diferencia de la competència.

El local és avui per avui una fortalesa però no és un nínxol en si 
mateix. La tasca més important per a qualsevol publicació que 
vulgui entrar o rellançar contingut de pagament és respondre a 
aquestes preguntes:

- Quina part de la seva oferta realment promou una relació amb 
la seva comunitat?

- Quina és la mida real del seu abast digital?

- Quants usuaris únics locals diaris obté?

Sospito que es tracta d’un nombre més petit del que tendeix a 
relacionar-se amb la seva audiència digital. 

Estem vivint en temps de fluxos creixents de notícies i de punts 
de vista de qualitat extremadament variada, on les notícies fal-
ses són només un de diversos problemes. Amb el creixement 
del discurs de l’odi i de la calúmnia, molts s’inclinen per les 
marques més tradicionals i fiables de mitjans.

El producte principal és valuós
Aquesta tendència demostra que el cor del periodisme -his-
tòries bones i fiables, anàlisis, comentaris d’experts, opinions 
aclaridores i entrevistes exclusives-  és un producte valuós i pot 
convertir els lectors en subscriptors. Llavors, qui en el món està 
guanyant per ingressos de lectors? Hi ha moltes empreses que 
estan mostrant els fruits d’estratègies ben executades. 

En termes de models, al mercat nord-americà la gran majoria 
utilitza el model porós, molt probablement inspirat en The New 
York Times. Només uns pocs utilitzen un hard paywall. La ten-
dència als Estats Units és clara: el model porós domina cada 
vegada més el mercat.

Al mercat europeu, és més o menys l’inrevés. El model free-
mium domina, però el model porós també és força comú. Do-
nem una ullada a alguns dels millors casos.

Aftonbladet.- Abans d’unir-se als serveis de consultoria de 
WAN-IFRA, Jungkvist va ser editor en cap de Aftonbladet New 
Media, on va llançar Aftonbladet PLUS en 2003, un model de 
subscripció digital freemium. Ell va fixar el preu molt baix -no-
més 2 euros al mes-. Per què?
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Diu: “Érem pioners i teníem una mica de por del que podria 
succeir. Hi havia el risc que perdéssim el nostre lideratge en el 
mercat? També volíem volum; la major quantitat d’usuaris que 
començaran a pagar més, fins i tot a un baix preu.

“En retrospectiva, crec que vam fer el correcte en fixar-lo a un 
preu tan baix. Tot i que durant gairebé 10 anys vam ser l’únic 
diari a Suècia amb un paywall, no vam perdre trànsit. Com a 
líders del sector, va caure sobre nosaltres el deure d’educar el 
mercat”.

Avui, el preu de Aftonbladet PLUS ha augmentat a 6 euros per 
mes i 10 euros per a una oferta premium. En total, Aftonbladet 
té al voltant de 260.000 subscriptors digitals, generant ingres-
sos substancials.

Svenska Dagbladet.- El següent exemple és el diari suec 
Svenska Dagbladet. Han implementat el que sol anomenar-se 
estratègia pont. És una estratègia que mapeja el viatge del con-
sumidor del paper al digital i els passos per convertir els lectors 
en subscriptors digitals. És utilitzat per bastants diaris i demos-
tra diferenciació de preus per grup.

 
Com en la majoria dels diaris, els subscriptors de paper solen 
ser més. El primer objectiu és donar-los accés digital i transfor-
mar-los en consumidors digitals actius. Per a aquest grup, és 
molt important una versió del diari en e-paper, ja que reprodueix 
l’experiència de lectura dels diaris en línia.

Alhora, el diari té una gran audiència digital on la majoria són 
més joves i molts mai han arribat a ser subscriptors del paper. 
En aquests casos, l’e-paper no és tan important.

Atès que els dos grups tenen comportaments i preferències 
molt diferents, després de diversos experiments Svenska Dag-
bladet va desenvolupar dos nivells de preus: un paquet de 19 
euros per als subscriptors de paper tradicionals, que inclou el 
ePaper, mots encreuats i arxius; i una oferta més barata per als 
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subscriptors digitals de 10 euros, sense els serveis addicionals 
esmentats.

Folha de São Paulo.- Molts llocs fora dels EUA i Europa encara 
estan començant a explorar el contingut de pagament i els in-
gressos per lectors. El diari brasiler Folha, de São Paulo, és un 
exemple d’estratègia reeixida a Amèrica del Sud.

Va llançar un paywall porós el 2012. Vint articles per mes eren 
gratuïts. Després de tres mesos les subscripcions digitals van 
superar les seves expectatives, i no van perdre trànsit.

Dos anys més tard van atreure a 150.000 subscriptors única-
ment digitals amb un preu de 12,80 dòlars per mes. També 
comptaven amb 350.000 subscriptors de paper i digitals que 
pagaven 38 dòlars per mes. Des de llavors, el seu creixement 
no ha estat tan fort a causa de la debilitat econòmica brasilera.

El futur dels ingressos per lectors
I el futur del contingut de pagament? A Europa, ja s’està posant 
a prova la propera onada de models reeixits. Una nova collita 
d’iniciatives purament digitals i de crowdfunding ha construït co-
munitats des que va començar. La idea darrere d’Krautreporter, 

The Correspondent oEl ‘Espanyol és que es conegui i es con-
fiï en l’equip periodístic d’una petita redacció. L’aportació dels 
lectors és valorat i fomentat, apel·lant a un grup de millennials 
experts i independents que estan disposats a pagar al voltant 
de 5 euros al mes per donar suport al projecte.

The Guardian també està impulsant fortament una estratègia 
de donació, però amb tarifes clares. A Alemanya, on el perio-
disme no és deduïble d’impostos, passa una cosa semblant. 
No es pot simplement demanar-los als lectors que donin el que 
vulguin; hi ha d’haver un intercanvi de valor clar -el que explica 
per què els lectors de Die Tageszeitung, a Berlín, tenen l’opció 
d’unir-se a la societat cooperativa que el posseeix (i per tant 
aportar més capital), o simplement subscriure’s a una taxa fixa-.
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Temps d’actuar. Moment per l’AIMC?
Per Editorial revista Anuncios

La indústria, a través d’algunes de les seves principals associa-
cions, sembla tenir clar que és el moment d’actuar per deixar 
clares les regles del joc que marcaran el futur del mercat digi-
tal. Es parla de dotar-se de transparència, de fixar estàndards 
i d’actuar sobre els que no els compleixin. De consens, en de-
finitiva.

Hi ha en l’actualitat, dues clares línies de treball obertes en 
aquest sentit. D’una banda, el camí emprès per l’AEA, la AEACP, 
l’AM i IAB, amb la creació de la Comissió d’Indústria Publici-
tària, que ha promès desenvolupar i mostrar al mercat uns es-
tàndards de visibilitat de la publicitat digital abans que acabi el 

mes de juny, com a primer pas d’una cadena d’actuacions que 
tenen com a objectiu aturar una desconfiança creixent que, com 
se sap, no és exclusiva del cas espanyol, sinó que s’estén als 
principals mercats publicitaris del món i entre ells al principal, 
Estats Units. La successió de reconeixements d’errors en les 
mètriques d’alguns dels més grans operadors de l’entorn digi-
tal, unida a altres actuacions dubtoses, l’escepticisme sobre la 
manera de mesurar la visibilitat de la publicitat en vídeo, a la 
desconfiança que provoca la compravenda programàtica... han 
impulsat aquest moviment per part de la indústria.

D’una altra, el proper mes d’octubre hi haurà a Espanya un nou 
concurs per assignar el mesurament de l’audiència digital al 
nostre país. Un servei que des de l’any 2012 exerceix com a 
proveïdor recomanat ComScore, després que guanyés el con-
curs convocat llavors per AIMC i IAB. Els anunciants, que sem-
pre han estat vinculats a aquest procés, encara que de manera 
tangencial, s’uneixen ara de forma oficial i l’AEA s’ha integrat en 
el tripartit que convocarà aquest nou concurs.

En paral·lel, hi ha dues operacions de mediació d’audiència 
cross-media, clarament en línia amb els nous consums de mi-
tjans: una, la encapçalada per Kantar Media i ComScore, en el 
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terreny dels continguts audiovisuals i, una altra, la impulsada 
per AIMC i la pròpia ComScore, en el dels consums de premsa 
i revistes. Totes dues estan pendents d’un consens per part del 
mercat, consens per al qual els temes de finançament consti-
tueixen un notable obstacle. I, en aquest punt, cal preguntar-se 
si no és aquest el moment en què l’AIMC, organització que, sen-
se cap dubte, pot presumir d’aquest valor o condició, s’hauria 
de convertir en l’eix, punt de referència i, en un pas més enllà, 
artífex principal d’aquest procés en pro de l’estandardització i 
la transparència. No hauria de ser necessari recordar que, so-
bre la base del consens, l’AIMC representa a tota la indústria, 
sense discriminació. Però, a més, aporta a aquesta serveis i 
productes de singular vàlua: l’any que es compleix mig segle 
de la creació de l’EGM, el seu producte més representatiu, un 
estudi que avui segueix sent referència indiscutible en el mercat 
espanyol i una fita que no té homòlegs en altres mercats publi-
citaris desenvolupats.

Amb AIMC Marques, l’associació va aconseguir així mateix 
consensuar postures i oferir un producte únic a Espanya. Fa 
gairebé vint anys, d’altra banda analitzant dades avançades del 
consum digital a través de l’enquesta Navegants a la Xarxa. 
Realitza el control de la audimetria que desenvolupa Kantar 

Media al nostre país i forma part del comitè de seguiment del 
mesurament digital que porta a terme ComScore. Tots ells, a 
més d’auditar diferents operacions de mesurament i audiència 
d’altres companyies.

Si s’uneix la seva condició d’associació en la qual està repre-
sentat el sector a la seva naturalesa d’entitat sense ànim de lu-
cre i a la seva experiència, cal preguntar-se si no és el moment 
que la indústria es plantegi, de manera definitiva, apostar amb 
rotunditat per a la mesurament i verificació digital pel model 
JIC, representat i defensat sempre per l’AIMC, i unir voluntats 
per establir les bases del futur. La AIMC no pot actuar, per la 
seva pròpia naturalesa, amb la qual agilitat d’una companyia 
privada, ja que necessita del consens dels socis per fer un pas 
(encara que quan la dona es amb molta seguretat), però cal 
preguntar-se si no hauria de ser més proactiva i prendre les 
regnes d’aquest procés.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Què són les dades de Google Trends? 
I què signifiquen?
Per Simon Rogers, editor de dades de Google News Lab / ADEPA

Des de fa poc més d’un any, les dades de Google Trends estan 
disponibles en temps real, i s’utilitzen cada vegada més per 
explorar, des de qualsevol lloc del món, les reaccions globals 
als successos destacats.

L’enorme quantitat de cerques que es manegen -bilions per any- 
fa que Google Trends sigui un dels conjunts de dades en temps 
real més grans amb què es compta en l’actualitat. Observar 
què busquen els usuaris ens permet analitzar què els interessa 
o els dóna curiositat des d’una perspectiva única. Aleshores, 
quan succeeix una notícia important, quina és la millor manera 
d’interpretar aquestes dades?

Què són les dades de Trends?
Les dades de Trends són una mostra obtinguda de les dades de 
cerca de Google. Són anònims (és a dir que no s’identifica als 
usuaris individualment) i estan categoritzades i agrupades per 
tema. Això ens permet mesurar l’interès que hi ha respecte a un 
tema particular segons les recerques globals, que poden deli-
mitar-se a punts geogràfics específics, com ciutats o localitats.

Qualsevol pot consultar la informació. L’explorador de dades 
gratuït de Google Trends permet buscar un tema particular a 
Google, o un conjunt específic de termes. Els resultats mostren 
l’interès de cerca que fa a aquest tema o aquests termes en un 
període determinat, així com les regions on més es va buscar, i 
quines altres recerques es van fer en relació amb el tema.
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Hi ha dues maneres de filtrar les dades de Trends: en temps 
real o històric. Per a l’opció en temps real es pren una mostra 
aleatòria de les recerques realitzades en els set dies anteriors, 
mentre que l’opció històrica presenta una mostra aleatòria pre-
sa del conjunt total de dades de Google, que comprèn qualsevol 
moment entre 2004 i 36 hores abans la consulta. En els gràfics 
es poden veure les dues opcions, però no combinar-les, per-
què es tracta de dues mostres aleatòries diferents. Les dades 
provenen de mostres preses d’entre els bilions de recerques a 
Google, perquè seria impossible processar tantes dades ràpi-
dament. Mitjançant l’anàlisi d’aquestes mostres, podem avaluar 
un conjunt de dades representatiu de totes les cerques de Goo-
gle i descobrir tendències que puguin processar-se pocs minuts 
després que es produeixi un succés en el món real.

Es tracta d’un conjunt de dades únic i poderós que pot comple-
mentar-se amb altres, com, per exemple, les dades demogràfiques 
dels censos, segons es pot veure en aquesta publicació de The 
Washington Post. Les mostres ens ofereixen una forma d’analitzar 
en temps real les recerques dels usuaris mentre es desenvolu-
pen els esdeveniments. No obstant això, combinar dades pot ser 
enganyós. Per exemple, no té sentit comparar conjunts de dades 
de Google Trends amb altres dades de Google, que es mesuren 

de maneres diferents. AdWords genera estadístiques a partir de 
volums de cerques mensuals i mitjana, específicament destinades 
a anunciants, mentre que Google Trends és una eina dissenyada 
per analitzar dades més petites en profunditat i en temps real.

Què volen dir els números?
Google Trends és una eina molt potent per explicar històries 
perquè ens permet explorar la magnitud de diferents moments 
i les reaccions del públic en cada cas. Podem mirar cap enrere 
i comparar diferents termes, per exemple, com es van posicio-
nar diferents esports des de 2004. També podem considerar el 
nombre total de cerques d’un succés per intentar comprendre 
la magnitud exacta que va tenir. 

El més útil per explicar històries són les dades normalitzats de 
Trends. Això vol dir que, quan analitzem l’interès de cerca en 
un tema al llarg del temps, mesurem l’interès com a proporció 
del total de cerques realitzades a Google sobre tots els temes 
en aquest moment i lloc. Quan analitzem interessos de recer-
ca regionals sobre un tema, mesurem l’interès de cerca sobre 
aquest tema específic en una regió determinada com a pro-
porció de totes les cerques realitzades a Google sobre tots els 
temes en el mateix moment i lloc.
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La quantitat de persones que fan cerques a Google es modifica 
permanentment: el 2004, el volum de cerques era molt menor 
que en l’actualitat, de manera que les xifres de les dades sen-
se processar no ens permetrien comparar recerques anteriors 
amb les actuals. Gràcies a la normalització de dades, podem fer 
anàlisis més profunds, com la comparació de diferents dates, 
països o ciutats.

El context dels nostres números també és important. Les dades 
s’indexen en funció d’un valor, en aquest cas: 100. Això vol dir 
que 100 és el valor màxim d’interès de recerca per al temps i 
el lloc seleccionats. De manera que, si prenem l’interès de re-
cerca de les eleccions de 2016 des de començaments de 2012, 
veurem que març de 2016 va tenir l’interès de cerca més alt, 
amb un valor igual a 100.

Si només considerem l’interès de recerca al març de 2016, veu-
rem que el punt d’interès més alt es va registrar el 16 de març. 
Això es deu al fet que es va produir una reindexació dels nos-
tres valors per considerar un sol mes.

Com posar els números en context?

Les dades de Google Trends es presenten en forma d’índex, de 
manera que sovint ens pregunten: “com d’important és això?”.

Hi ha diverses formes de avaluar-lo. La primera consisteix a 
comprendre els interessos de recerca relatius d’un tema res-
pecte de si mateix, al que anomenem “pic” (o “spike”).
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L’anàlisi de recerques relacionades també pot ajudar a com-
prendre les circumstàncies en què es produeixen els pics de 
Google Trends. En l’edició especial del “Personatge de l’any”, 
la revista Time va analitzar els interessos de recerca de cada 
candidat. Per comprendre el context de cada pic, Time va des-
tacar les recerques relacionades amb cada tema en el moment 
en què es van registrar els pics per tal de comprendre millor què 
va impulsar la curiositat de l’audiència en cada cas.

Les dades de Trends poden proporcionar una lent poderosa per 
descobrir què els genera curiositat als usuaris de Google, i les 
diferents reaccions del públic davant els successos importants 
a tot el món. Assumim el compromís de fer de Trends una eina 
fàcil d’usar, comprendre i compartir. I esperem que aquesta 
conversa continuï.
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La revolució digital ens enxamparà 
jugant
Per Ignasi de Bofarull, professor de la Facultat d’Educació-UIC 
/ Sumanthistòries
 

Estem en plena revolució digital. Una revolució magnífica i fos-
ca alhora. Una revolució que ens porta a les cotes més altes de 
la ciència i la recerca, de l’eficiència econòmica i la producció, 
de la comunicació i la diversió. Però també una revolució que 
facilita l’espionatge massiu, i la proliferació de la postveritat, que 
multiplica els delictes i escampa les clavegueres que l’home 
porta dins. Uns canvis que ens apropen a l’oci més realista que 
mai ens podríem haver imaginat, unes relacions socials, screen 
to screen, alienes al temps i a l’espai, de vegades perdudes en 
la realitat digital. I en el punt límit de la balança, la robotització. 
És progrés o és retrocés? Si ho pensem des del punt de vista 
social i laboral, els robots ens donaran més feina o més aviat 
ens trauran la feina? No parlem de cap distòpia imaginària.

       

El darrer diumenge d’abril, a La Vanguardia, Enric Juliana re-
collia unes paraules del director de Telefónica, José María Ál-
varez Pallete, que assenyalaven el següent en el primer fòrum 
Brasil-Espanya: “Estem vivint una revolució tecnològica com 
mai abans s’havia produït en la història. Cap model de negoci 
quedarà igual. Cap dels que som aquí continuarem sent com 
som (…). Si no fem res davant el que s’està produint, tindrem 
una distribució tan desigual de la riquesa que arribarà un gran 
moviment populista per oposar-s’hi”.
 
La punta de l’iceberg és l’oci digital omnipresent i ubic i el seu 
lloc és el consum familiar: cadascú al seu nínxol de mercat, 
però tots sota el mateix sostre. Arriben els robots i cal inventar 
el futur, ja que ens pot enxampar jugant.
 
A “Inventar el futuro: Postcapitalismo y un mundo sin Trabajo”, 
Nick Srnicek i Alex Williams ens adverteixen que un nou món 
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sense feina ha de pensar en la redistribució, en la renda uni-
versal bàsica o en les jornades laborals de 15 hores setmanals. 
No obstant això, els robots digitals que ens entretenen ja han 
arribat. Per tant, potser els robots ens entretenen i ens impe-
deixen pensar?
 
No ens enganyem: els robots ens enxamparan jugant amb un 
oci digital potser anestesiant que ens priva, potser inconscien-
tment, de copsar la realitat apressant que ens espera.
 
Quina és la tasca: pensar, generar una reflexió que impregni 
capil·larment tota la societat. Pensar on anem i quin tipus de so-
cietat volem abans que la distribució desigual de la riquesa generi 
desastres socials potser irreparables. Desastres en què les ren-
des del capital gairebé facin desaparèixer les rendes del treball.
 
La banalitat de les xarxes socials ens genera soroll i remor, no 
pensament. El mateix passa amb l’allau de cinema a la carta 
que no acabarem de veure mai, la cascada de sèries esgotado-
res (moltes d’alta qualitat) i els videojocs hiperrealistes.
 
Ens espera un gran canvi i la Universitat té la responsabilitat de 
posar-nos a tots a pensar. També la societat civil, i els polítics 

i l’empresa. El mercat no és l’última referència. Cal reconduir 
el capitalisme, que serà totalment digital d’aquí a uns quants 
anys.
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