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EL BUTLLETÍ de l’amic

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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Reus acull la XX Assemblea Anual de l’AMIC
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La propietat de la informació: quan els mitjans no la citen

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els chatbots no acabaran amb el periodisme, segons la periodista Maria Crosas

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Com identificar els moments que importen al consumidor

NOVES EINES
Tres factors que s’han de tenir en compte abans de definir la teva estratègia de pagament online

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Periodisme transmèdia. La narració distribuïda de la notícia

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El president del CAC demana una aposta pels continguts de proximitat com a fet diferencial i element més 
eficaç de competència
TRIBUNA: Quan la publicitat vol ser periodisme
ENTREVISTA: Ramón Salaverría: “El periodisme ha de ser flexible en la tecnologia i inflexible en els seus valors”
ANÀLISI: Les xarxes socials no redueixen les desigualtats en la participació política
DOSSIER: El mesurament dels públics. Davant la carència d’estudis cross-media, la resposta està en un sistema integrat
OPINIÓ: Subscriptors abans que anunciants
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Reus acull la XX Assemblea Anual de 
l’AMIC

El president de l’AMIC, Ramon Grau, marca com a objectiu per 
a la tercera dècada de l’associació que aquesta esdevingui una 
“plataforma d’innovació empresarial” del sector, contribuint a 
potenciar les empreses de mitjans d’informació i comunicació 
del territori 

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació va celebrar 
el passat divendres 16 de juny la seva XX Assemblea General 
a la Fira Reus, on hi van assistir més d’un centenar de mitjans 
associats, juntament amb autoritats del sector de la comunica-
ció, com Joaquim Nin, Secretari General del Departament de 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya; Ignasi Genovès, 
Director General de Difusió i Atenció ciutadana; Jordi del Río, 
Director general de Mitjans de Comunicació; i l’alcalde de Reus, 
Carles Pellicer, entre d’altres.

Ramon Grau, president de l’AMIC, va obrir l’ordre del dia fent 
un balanç de l’any i repassant les dades i xifres més destaca-
bles dels últims mesos: amb un ritme de creixement d’un mitjà 
cada 12 dies, l’AMIC aviat arribarà als 300 associats, actual-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

Els editors dels mitjans fundadors que segueixen en actiu i estan associats a 
l’AMIC bufant les espelmes del 20è aniversari

Assistents a la XX Assemblea
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ment integra 288 mitjans –128 impresos i 160 digitals–, i ha 
arribat als 170 mitjans auditats; en poc més de tres anys l’AMIC 
ha doblat els ingressos i d’una facturació d’un milió dos-cents 
trenta-vuit mil euros, un cinquanta-u per cent són ingressos pri-
vats; a més, els recursos propis s’han multiplicat per sis en un 
període de cinc anys.

De cara als propers anys, el 
president va considerar que 
“l’aposta de futur de l’associació 
serà la innovació, per avançar-
nos als canvis i reptes tec-
nològics, que estan generant 
un canvi dels hàbits informa-
tius dels ciutadans, convertint 
aquests reptes en oportunitats per a totes i tots”. Així mateix, el 
president de l’associació va acabar recordant els inicis funda-
cionals de l’associació: “fa 20 anys, els nostres fundadors van 
imaginar i escriure «volem treballar per un país amb una verita-
ble pluralitat de mitjans que, des de la seva solvència econòmi-
ca i qualitat de la informació, contribueixin a millorar la qualitat 
democràtica de la nostra societat i estiguin al servei de la ciuta-
dania». A l’AMIC, com al país, tot està per fer i tot és possible”.

Joaquim Nin, per la seva banda, va destacar que les paraules 
que contenen l’eslògan de l’associació “mitjans de proximitat, 
periodisme de confiança” defineixen perfectament el que és 
l’associació.

Durant l’acte es va fer entrega dels diplomes a tots els mitjans 
associats i, en motiu especial de la celebració els 20 anys de la 
creació de l’associació, també es van lliurar els guardons a les 
revistes fundadores de l’AMIC i que encara segueixen en actiu 
i estan associades. Les publicacions que van rebre aquesta pe-
dra van ser Capgròs, El Tot Mataró, Reclam, Tot Cerdanyola, 
el grup Pànxing i Tot Sant Cugat, juntament amb Irene Mir, pri-
mera secretària de l’associació. Cal fer especial menció també 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

Ramon Grau, president de l’AMIC
Joaquim Nin, secretari general del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
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a dos mitjans –L’Ham i Tot Caldes de Montbui– que, tot i ser 
membres fundacionals de l’AMIC, no van poder assistir a la XX 
Assemblea General.

Per temes d’agenda, el president de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Puigdemont, no va poder assistir a l’acte, però va deixar 
gravat un missatge en vídeo felicitant l’associació i posant de 
relleu la feina ben feta per part de l’AMIC al llarg d’aquest 20 
anys i animant a tots els que la formen a seguir endavant i conti-
nuar amb el foment del periodisme de proximitat de qualitat dins 
els territoris de parla catalana. Des de la creació de l’associació, 
Puigdemont ha estat a prop d’aquesta i, de fet, va ser un dels 
impulsors del Banc de Continguts Digital de l’AMIC.

Un dels moments més emotius de l’acte, però, va ser el pastís 
d’aniversari com a commemoració dels dos decennis de trajec-
tòria de l’associació. Els membres fundadors de l’AMIC van ser 
els encarregats de bufar les espelmes del pastís.

De cara al futur, l’AMIC i les més de dues-centes vuitanta pu-
blicacions en paper i digitals que representa, s’enfronten a rep-
tes que responen al canvi ràpid i constant del panorama de 
mitjans de comunicació del nostre territori. En aquest sentit, 
l’associació vetlla pels seus editors i per reforçar el lideratge en 
el seu territori –ja sigui geogràfic o temàtic–, així com afavorir la 
creació d’una comunitat de lectors fidels per a cada mitjà.

Aquesta tercera dècada que vindrà serà, doncs, el moment 
en que l’AMIC es consolidarà com una plataforma d’innovació 
empresarial del sector, potenciant les empreses de mitjans 
d’informació i comunicació del nostre territori.

La celebració de la XX Assemblea Anual de l’AMIC a Reus 
coincideix amb que, enguany, la ciutat és Capital de la Cultura 
Catalana. Amb aquest motiu, s’organitzen diverses activitats, 
actes i jornades al llarg de l’any que tenen un triple objectiu: 
contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llen-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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gua i la cultura catalanes, en segon lloc, incrementar la cohesió 
cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, 
promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la 
Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior.

Els lectors generen ja el 56% dels 
ingressos mundials de la premsa, 
segons l’informe World Press Trends 
2017
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Augment dels lectors lleials al periodisme de qualitat i que cada 
vegada generen més ingressos. Aquesta és una de les princi-

pals tendències detectades en l’informe “World Press Trends 
2017” de l’organització internacional de diaris WAN-IFRA, pre-
sentat dijous de la setmana passada durant el 69è World News 
Media Congress que es va fer a Durban (Sud-àfrica).

L’informe assenyala que, a mesura que els ingressos depenen 
cada vegada dels lectors i menys dels anunciants, la indústria 
de la premsa està intentant construir “audiències lleials al vol-
tant del seu periodisme de qualitat”. 

Els diaris busquen fidelitzar i construir comunitats de lectors
Durant l’any 2016, el 56% dels ingressos globals dels diaris a 
tot el món van ser generats pels lectors a través de les subs-
cripcions i vendes tant de les edicions impreses com digitals, 
seguint una tendència a l’alça apuntada ja en anys anteriors. 
“El pas d’ingressos publicitaris a ingressos generats pels lec-
tors està canviant els fonaments de la nostra indústria”, va dir 
el CEO de WAN-IFRA, Vincent Peyrègne, durant la presentació 
de l’informe.

En conjunt, els ingressos dels diaris van caure un 2% el 2016 
respecte a l’any anterior. La caiguda acumulada durant els úl-
tims cinc anys és del 8%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

Editors i editores de mitjans associats a l’AMIC
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L’any 2014 va ser quan es va produir el canvi històric en el mo-
del d’ingressos de la premsa mundial. Aquest any, els ingressos 
generats pels usuaris van superar per primera vegada als publi-
citaris. En 2016, els lectors de diaris van generar uns ingressos 
totals de 86.000 milions de dòlars, mentre que els anunciants 
van aportar 68.000 milions, mantenint la tendència a la baixa 
d’anys anteriors, com es pot observar en el gràfic de l’informe:

En conjunt, entre els anys 2012 i 2016 els ingressos aportats 
per l’audiència van augmentar un 7%, mentre que els generats 
pels anunciants van caure un 21%.

Un dels temes que més preocupa als autors de l’informe és la 
creixent manca de confiança que la societat té en els mitjans, 
com succeeix amb altres institucions. Aquesta caiguda es veu 
com “el més gran risc” que afronten els diaris, “i tots els nostres 
esforços s’han d’encaminar a recuperar-la”, va dir Peyrègne.

Comptar amb la simple atenció dels usuaris ja no és suficient. 
Cal guanyar-se la seva confiança. Si això succeeix, assenyala 
l’informe, es podrà aconseguir que els usuaris paguin pel perio-
disme de qualitat.

El següent gràfic mostra l’evolució dels quatre tipus d’ingressos 
dels diaris entre els anys 2012 i 2016:

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els ingressos per circulació digital, tot i que representen encara 
la part més petita del total, són els que més estan creixent: en-
tre 2012 i 2016 van créixer un 300%, i s’espera que l’augment 
continuï.

El següent gràfic mostra el detall de l’evolució dels ingressos 
digitals de la premsa entre durant els últims cinc anys:

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors la lectura del docu-
ment World Press Trends 2017, només CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

http://www.amic.media/media/files/file_352_1270.pdf
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Titular
Text
Ladillo
Text

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

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 propietat de la informació: quan els 
mitjans no la citen
Per Dircomfidencial

 
La gratuïtat de la informació a Internet ha trencat amb alguns 
dels pilars que fins fa no gaire es consideraven bàsics en el 
periodisme. Un dels que més validesa ha perdut entre certs 
tipus de mitjans és el bon hàbit de citar la font original d’una 
informació, sobretot quan es tracta d’un altre mitjà.

Arrogar-se una informació revelada i publicada per un altre mi-
tjà sense fer referència a la font original és d’allò més habitual 
en l’entorn digital. Ara bé, no és que es tracti d’una mala praxi 
estesa, ja que la majoria de publicacions digitals consolidades 
assumeixen la citació com una norma d’estil. Sí que és, en 
canvi, el procedir habitual d’aquells mitjans que persegueixen 
captar el trànsit més gran possible, en molts casos a costa de 
subestimar el treball d’investigació i comprovació de la compe-
tència.

En els temps anteriors a la irrupció digital eren majoria els 
mitjans de comunicació que desenvolupaven l’exercici de la 
professió sota la guia d’un llibre d’estil, un manual que acollís 
les normes de conducta periodístiques i pautes d’escriptura a 
seguir. Pràcticament tots feien referència a la importància de 
citar sempre a la font de la qual procedia la informació, per una 
qüestió de comportament professional.

Per exemple, així ho recull el Manual d’Estil d’El País en el seu 
títol VI: “Les notícies reelaborades amb dades de diversa pro-
cedència es firmaran amb el nom de la font i el lloc d’origen de 
la crònica o despatx d’agència més utilitzat, però sense deixar 
d’esmentar en el text a les altres fonts -sobretot quan es tracti 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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de dades facilitades exclusivament per una-. Un redactor que 
documenta àmpliament una notícia pot signar-la. No obstant 
això, tindrà cura de citar en el text les fonts d’aquesta notícia 
elaborada”.

Però en els temps d’immediatesa que impregnen Internet mol-
tes publicacions decideixen ometre la menció o l’enllaç a altres 
mitjans, bé per l’impuls de voler situar-se com els primers de 
cara a la galeria, bé perquè encara hi ha mitjans que conceben 
la cita com un signe de debilitat.

Primícia versus exclusiva
Només cal consultar diàriament diversos mitjans digitals per de-
tectar com una notícia que obria l’edició d’una publicació a les po-
ques hores és recollida per la resta de la competència, en alguns 
casos citant i en altres no. També és habitual el mitjà que deixa 
passar un temps (pot ser un dia o diversos) abans de publicar una 
informació que, en essència, és la mateixa sense fer cap menció.

En aquestes circumstàncies el normal és que una trucada entre 
redaccions resulti més que suficient per solucionar l’equívoc, 
però també s’escampen els casos en què el mitjà que ha arribat 
segon s’empara en el fet que la notícia en qüestió es tracta 

d’una simple primícia i no d’una exclusiva. Qualificatiu que, se-
gons ell, eximeix de l’obligació de fer referència al mitjà original.

Dins de la professió s’entén que primícia és aquella notícia de 
la qual informa un periodista o un mitjà abans que ningú, men-
tre que exclusiva, segons la definició de la RAE, és una “notícia 
aconseguida i publicada per un sol mitjà informatiu, que es re-
serva els drets de la seva difusió”.

La influència de les revistes va créixer 
un 3% en l’últim trimestre

Durant el passat mes d’abril, les revistes espanyoles van arribar 
a un total de 172.510.898 contactes a través dels seus diferents 
canals de difusió, fet que suposa un creixement del 3% sobre 
la dada conegut al gener d’aquest any, i del 14,3% sobre abril 
de 2016. El creixement és més gran en aquelles revistes que 
ofereixen la seva informació detallada i que suposen el 94% 
del total de l’univers contemplat en aquest informe. Així, com 
més es descendeix al nivell d’informació s’obté que el nombre 
d’impactes ha crescut un 5,1% sobre el mes de gener passat i 
del 20,5% respecte a abril de l’any anterior.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La capçalera de divulgació científica Muy Interesante, amb més 
de 16 milions de contactes, i Hola!, que als seus més de 14,9 
milions de contactes de la seva capçalera principal suma altres 
6 milions procedents de les seves extensions com Hola Fashion 
i Hola Cocina, es mantenen com a líders folgats.

Les fonts per a l’elaboració d’aquest informe ARI 360º han es-
tat: EGM 1a Onada 2017, comScore Multiplataforma abril 2017 
i seguidors de xarxes socials de cada revista en la seva edició 
espanyola exclusivament a: Facebook, Twitter, Instagram, Pin-
terest, Youtube i Google+ a dia 30 d’abril de 2017. (de Marke-
tingNews)

La Revista Núvol arriba amb una gran 
festa d’aniversari

Amb motiu del 5è aniversari del Núvol, el digital de la cultura, 
surt al carrer la seva primera revista en paper gràcies a més de 
600 micromecenes
  
Tal com us vam informar fa uns mesos, enguany és el cinquè 
aniversari de Núvol, el digital de la cultura. Per celebrar-ho, la 

publicació online va organitzar una campanya de crowdfoun-
ding a través de Verkami que va sobrepassar els objectius 
econòmics i alguns dels seus projectes ja s’han materialitzat. 
Ara és el moment que vegi la llum la revista en paper, un projec-
te que respon a les demandes de molts lectors que volien llegir 
articles i reportatges de Núvol en paper; i que ha estat possible 
gràcies a més de 600 micromecenes.

Amb motiu del llançament del primer número de la revista en 
paper, el 14 de juny es va celebra els cinc anys de trajectòria 
a la Fàbrica Moritz (Ronda de Sant Antoni, 39). A la festa es va 
comptar amb la presència de diversos autors i altres figures del 
món cultural que han format part d’aquests cinc anys de Núvol.

A l’acte, els assistents van poder fullejar la revista i comprar-la. 
Els continguts que s’hi poden llegir s’organitzen per hashtags 

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
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i s’hi podran trobar codis QR que enllaçaran els articles amb 
arxius multimèdia a la pàgina web. D’altra banda, les seccions 
són variades per tal de fer una radiografia del que ha estat 
Núvol al llarg dels últims cinc anys, i s’hi inclouen columnes 
d’opinió, cròniques, entrevistes, contes, vinyetes, etcètera. (re-
dacció AMIC)

La Banca busca comprador del Grupo 
Zeta

Mediapro i Prensa Ibérica pregunten (un cop més) pel Grupo 
Zeta. En les últimes setmanes, les dues companyies s’han 
mostrat interessades en una eventual adquisició de l’empresa 
de mitjans que presideix Antonio Asensio, sempre que s’efectuï 
una substancial quitança del deute.

Fonts financeres expliquen que la banca creditora de Zeta 
s’ha mostrat oberta a escoltar a tot potencial comprador que 
s’escaigui i a valorar la seva oferta, per molt alta que sigui la 
quita sol·licitada. I és que, amb un deute bancari que s’acosta 
als 100 milions, l’última paraula sobre qualsevol moviment que 
afecti Zeta ha de comptar amb el vistiplau dels seus creditors. 
Les converses amb Jaume Roures, president de Mediapro, i 
Javier Moll, president de Prensa Ibèrica, han tingut lloc entre 
mitjans d’abril i mitjans de maig. Mentre que el primer demana 
una quitança d’entre el 55 i el 60%, Moll exigeix que aquest 
percentatge pugi fins al 80-90%. 

En els dos casos, l’oferta és per comprar el Grupo Zeta en la 
seva totalitat, no negocis solts. Les mateixes fonts precisen que 
tots dos directius han explicat quins serien els seus plans per a 
la companyia i tots dos coincideixen en el rellançament d’El Pe-
riódico de Catalunya com a gran mitjà d’esquerres i catalanista, 
“que no independentista”, subratllen. (d’El Confidencial)
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The Guardian s’imprimirà en format 
tabloide per estalviar costos

El diari britànic The Guardian canvia de forma. Els seus res-
ponsables han decidit  abandonar el tradicional format berlinès 
i convertir-lo en un tabloide per equilibrar costos. El format ta-
bloide és lleugerament més curt i estret que el berlinès, que a 
dia d’avui mantenen diaris com Le Monde, El País, El Mundo  o 
The New York Times. I si bé és cert que molts diaris han reduït 
la seva grandària en els últims anys per a major comoditat dels 
lectors, en el cas de la publicació britànica  es tracta d’una de-
cisió basada en costos operatius.

Com és lògic, imprimir el diari en un format més compacte su-
posa estalviar en paper i en tinta. Però a més, The Guardian 
podria anunciar aquesta mateixa setmana un acord amb Trinity 
Mirror per externalitzar la seva impressió. El contracte és bene-
ficiós per a ambdues parts, però cauria com una pilota d’oxigen 
dins el departament financer de The Guardian, ja que permetria 
al diari desprendre’s de les tres plantes d’impressió que manté 
en l’actualitat, dos a Londres i una a Manchester.

Així mateix, resulta una solució lògica tenint en compte per 
l’evolució experimentada per la seva edició impresa, que el 
passat mes d’abril va tenir un promig de circulació de 154.000 
exemplars, en comparació amb els 341.000 que acreditava el 
2005. El que de cap manera es plantegen els seus responsa-
bles és abandonar el paper, almenys com una opció realista. 
“Tot i la disminució de les circulacions, encara hi ha molta de-
manda de notícies de qualitat en la impressió. El format actual, 
però, és més car de produir i per això canviem”, sosté una font 
del mitjà consultada per The Telegraph. (d’Efe)

Verizon s’ha quedat Yahoo, per 4.500 
milions de dòlars

A partir d’ara, de forma oficial, Yahoo s’integrarà, al costat de 
AOL, en la nova filial anomenada Oath que serà dirigida per 
l’ex conseller delegat d’AOL, Tim Armstrong. Verizon s’orienta a 
construir una plataforma a escala global amb la qual pretenen 
arribar als 1.000 milions d’usuaris.

“La combinació d’objectius a través de Verizon i Oath, des de la 
realitat virtual, fins a la intel·ligència artificial, l’5G, l’internet de 
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les coses fins al contingut o les produccions originals crearan 
noves formes de captivar les audiències a tot el món”, assegura 
Marni Walden, president of Media and Telematics de Verizon, 
en un comunicat. (de MarketingDirecto)
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Els chatbots no acabaran amb el 
periodisme, segons la periodista 
Maria Crosas
Per Thais Peñalver, professora de Periodisme / UMH

“La tecnologia mou el món”, va confessar Steve Jobs. En 
aquesta ocasió, és Maria Crosas (Innovation Business Analyst) 
la que ha mogut l’univers robòtic espanyol en ser una de les 
pioneres en aventurar-se a programar el seu primer chatbot (un 
robot capaç de simular una conversa amb una persona) mentre 
cursava un màster en Periodisme Online a Birmingham (Regne 
Unit). Aquesta periodista catalana, reconeguda experta en l’ús 
de chatbots, ha impartit un curs al MIP, on va explicar de bon 
principi quines aplicacions tenen els chatbots en periodisme. 

En la seva opinió, “hi ha diferents formes de crear chatbots en 
periodisme; el que s’està fent ara són canals de difusió, és a dir, 
publicar tots els missatges del teu Twitter o les històries del teu 
web. Una altra aplicació consisteix a aportar informació addicio-
nal sobre certs temes. Per exemple, quan es van celebrar les 
eleccions generals a Espanya es va llançar Politibot, un chatbot 
a Telegram que proporcionava informació afegida sobre políti-
ca. Després Politibot ha seguit informant sobre el Brexit o les 
eleccions presidencials als EUA, de forma molt amena i eficaç.

Quan a avantatges, Crosas creu que “utilitzar un chatbot per 
comunicar continguts informatius als usuaris permet arribar a 
una audiència més jove, amb més ganes d’interactuar, ser pre-
sent a la revolució tecnològica i aportar valor afegit a la teva 
web. D’aquesta manera, és l’usuari qui decideix els continguts 
que vol consumir.”

A la pregunta de si els chatbots poden reemplaçar als motors de 
cerca de Google, la investigadora creu que no. “Quan no saps 
alguna cosa vas a buscar-lo a Google. Per a mi, els chatbots 
són bones eines quan tens un públic i un nínxol específics. És 
a dir, com més acotada sigui la teva audiència i el teu contingut, 
més èxit tindràs, la diferència està en l’ús, perquè un chatbot 
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el programen tots de la mateixa manera, però destaquen uns 
sobre els altres per l’èmfasi en el contingut i el llenguatge, és 
a dir, que l’usuari pugui preguntar de diverses formes, que ofe-
reixi més solucions i que el chatbot tingui una personalitat. S’ha 
de recordar que volem que els humans sentin que estan parlant 
amb un altre humà o amb un robot menys fred.

Crosas creu que no cal ser una gran empresa per utilitzar chat-
bots, opina que només s’ha de tenir interès, curiositat i algú 
ens ajudi amb la programació. Quan a la millora potencial dels 
chatbots per oferir una comunicació més completa, directa i efi-
caç, opina que “quan els mitjans o les marques comencin a 
preocupar-se més pel que la seva audiència vol i no tant per 
la presència que ells volen tenir en la revolució tecnològica, 
podran apropar-se més als seus usuaris i ser més efectius.” 
Està d’acord en que els chatbots tenen la possibilitat d’aprendre 
sobre els nostres gustos i preferències amb el pas del temps, 
la qual cosa d’una banda, pot ser beneficiós per oferir el que 
un busca però, d’altra banda, ens pot estar esbiaixant i oferint 
massa informació, però està convençuda que “al final, l’usuari 
vol interactuar amb alguna cosa que estigui personalitzada per 
així sentir-se cuidat.

Finalment li pregunto a Maria Crosas sobre un recent article del 
Nieman Lab sobre l’ús de chatbots a The New York Times, on 
es planteja l’interrogant de si “els algoritmes mataran al perio-
disme”. Respon: “Jo no crec que vagin a matar el periodisme 
sinó que oferiran noves formes de verificar i de produir un con-
tingut de qualitat.”

Els butlletins electrònics (o newsletters) 
ajuden a augmentar la rendibilitat dels 
mitjans
Per James Breiner, director del Centro de Periodismo Digital / 
News Entrepreneurs

A vegades es parla massa sobre el New York Times, però, per 
exemple, la manera en què el Times utilitza els butlletins de 
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correu electrònic es pot replicar a qualsevol mitjà, gran o petit. 
Digiday va informar que el Times compta amb 13 milions de 
subscriptors als seus més de 50 butlletins de correu electrònic.

El que això significa és que el Times té un canal de comunicació 
directa amb els seus usuaris dins d’un jardí emmurallat al qual 
ni Facebook ni Google -els gegants dels ingressos de publicitat 
digital- poden accedir.

Quan els usuaris reben un correu electrònic i entren a un dels 
seus links, van de pet al lloc web del Times i als propis anun-
ciants del periòdic.

També vol dir que les persones que se subscriuen als butlletins 
gratuïts tenen una relació més íntima amb la publicació. I aques-
ta intimitat es tradueix en resultats econòmics: “és dues vegades 
més probable que els subscriptors d’algun butlletí del New York 
Times es converteixin en subscriptors de pagament del diari o 
anunciants... I també llegeixen dues vegades més històries al 
mes que el lector mitjà del Times”, ha informat Digiday.

Aquesta relació íntima també permet que una publicació des-
envolupi més fluxos d’ingressos. I el correu electrònic és a més 

una excel·lent forma d’interactuar amb els usuaris i crear una 
veritable comunicació bidireccional.

Aquí van algunes recomanacions per als emprenedors de mi-
tjans:
- Desenvolupa una base de dades dels teus usuaris. Fes que 
valgui la pena registrar-ne el teu lloc i donar-te una adreça de 
correu electrònic.
- Comparteix enllaços a alguns dels teus millors continguts i 
dirigeix a subgrups d’usuaris en funció dels seus interessos, ja 
siguin esports, notícies locals, negocis, entreteniment, etc.
- Envia correus electrònics a l’hora del dia en què les notícies 
són més útils per a un grup d’usuaris. Per exemple, notícies 
d’entreteniment un divendres, l’agenda de l’endemà al fi-
nal del dia, les últimes notícies i resultats esportius abans de 
l’esmorzar.
- Mesura la resposta per conèixer millor als teus lectors. 
- Massa mitjans digitals no fan l’esforç d’entaular una relació 
amb els seus usuaris. Però és aquesta relació amb usua-
ris lleials la que els permetrà desenvolupar múltiples fonts 
d’ingressos. També és una clau per aconseguir la sostenibilitat.
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Reglament d’E-Privacy: Publicada 
l’opinió del Parlament Europeu

Recentment s’han publicat els projectes de dictamen dels Co-
mitès d’Indústria, Investigació i Tecnologia (ITRE) i Mercat Inte-
rior (IMCO) del Parlament Europeu. Aquests projectes d’opinió 
consisteixen comentaris generals dels ponents, i van acompan-
yats d’esmenes.

Les opinions dels comitès s’utilitzen amb freqüència per donar 
a conèixer diferents perspectives sobre un expedient legislatiu. 
Per al Reglament d’e-privacy, el Comitè que el dirigeix és el Co-
mitè de Llibertats Civils i Drets Fonamentals (LIBE), que aborda 
qüestions des de la perspectiva dels drets fonamentals. La Co-
missió d’Afers Jurídics del Parlament (JURI) també publicarà el 

seu projecte de dictamen en breu. En particular, el dictamen de 
la Comissió ITRE obliga els llocs web que mostren publicitat a 
oferir una alternativa lliure de publicitat i que consisteixi en un 
pagament. El dictamen de l’IMCO tampoc afegeix cap flexibilitat 
pel que fa al paper fonamental del consentiment del de regla-
ment, però demana més flexibilitat al voltant de la capacitat de 
l’usuari per personalitzar la seva configuració de privacitat. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden consultar els projectes 
de dictamen de l’ITRE i l’IMCO clicant sobre el nom que els 
interessi. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Revolució Digital: Pla Digital 2020

La Confederació Espanyola 
d’Organitzacions Empre-
sarials (CEOE) va elaborar 
un informe amb propostes 
i estratègies perquè dife-
rents sectors de la societat 
es sumin i s’adaptin al can-
vi digital de forma urgent. Sostenint que la digitalització obrirà 
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noves possibilitats de negoci i que el grau de digitalització de 
l’economia i de la societat influirà en els nivells de benestar 
i desenvolupament suggereixen línies d’actuació en diferents 
àmbits com l’educació, l’emprenedoria, la innovació, les admi-
nistracions públiques, la indústria, el turisme, la comunicació, 
els serveis financers, la sanitat, el transport o l’energia.

El document afirma que la digitalització obrirà noves possibili-
tats de negoci. En l’informe la CEOE advoca per impulsar l’ús de 
les tecnologies a les pimes augmentant l’adopció de solucions 
digitals i asseguren que una correcta i puntual execució del Pla 
Digital 2020 reforçarà la competitivitat, estimularà el creixement 
econòmic i afavorirà el sosteniment de beneficis socials a més 
de contribuir a disminuir les diferències i incrementar la qualitat 
de vida.

Es fixen com a principal objectiu que Espanya se sumi al con-
junt de països europeus que lideren la digitalització. Una gran 
aposta amb vista a una veritable transformació dels sectors 
productius en un futur que ja és present. 
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC es poden descarregar l’informe 
complet CLICANT AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicció)

La Unió Europea vol accedir a les 
dades de Google i Facebook per 
detectar sospitosos radicals

Davant l’augment d’atacs terroristes soferts a Europa, la Co-
missió Europea vol comptar amb els màxims recursos possi-
bles. Per a això, avui en dia, resulta de vital importància poder 
establir convenis amb dos dels grans motors de cerca  o portals 
amb dades personals del món: Google i Facebook. Tot i que 
les dues companyies preserven la privacitat dels seus usuaris, 
si contemplen la col·laboració amb les forces de seguretat si 
aquestes requerissin dades d’una persona en concret.

Des de la Comissió Europea es pretén millorar també la ràpida 
detecció dels missatges d’odi i radicalització que corren per les 
xarxes socials. Encara que de moment no hi ha cap proposta en 
ferm, la Unió Europea ja obté col·laboració d’aquestes entitats. 
La UE manté un conveni amb Facebook, Twitter i Google que 
li permet establir un seguiment del treball que les tres compan-
yies fan per identificar extremisme, radicalització i missatges 
d’odi.
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En el segon exercici d’aquest seguiment, les dades del qual van 
fer-se públiques la setmana passada, el 59% dels 2,575 missat-
ges relacionats amb l’extremisme detectats van ser eliminats 
en l’últim any. La companyia que més esforços fa servir en això 
és Facebook, atenent l’informe. (de TreceBits)

El diari canadenc La Presse serà 
100% digital a principis de 2018

El principal diari de Montréal, La Presse, que ha apostat decidi-
dament per la seva edició multimèdia per a tablets, anomenada  
La Presse, serà totalment digital a partir de principis de 2018. 
A finals de l’any 2015, La Presse va deixar de publicar la seva 
edició impresa diària per mantenir únicament l’edició dels dis-
sabtes. Ara, la direcció de la companyia editora ha anunciat, 
amb set mesos d’antelació, que el dissabte 30 de desembre 
de 2017 s’ha de publicar l’última edició en paper d’aquest diari.

La decisió d’eliminar totalment el paper s’ha pres, segons han 
explicat els directius del diari, per l’èxit que està tenint la seva 
edició digital per a tauletes, La Presse. La xifra mitjana de lec-
tors diaris d’aquesta edició és de 273.000, després d’augmentar 

un 18,7% durant l’últim any. A més, el 90% dels ingressos pu-
blicitaris de La Presse es generen ja per les seves plataformes 
digitals, principalment La Presse.

Per facilitar la transició a la versió per a la tauleta dels lectors 
que encara llegeixen l’edició en paper dels dissabtes, La Pres-
se ha volgut fer aquest anunci amb més de mig any d’antelació 
i ha establert un pla perquè els lectors que encara no ho han 
fet es puguin passar fàcilment a La Presse. L’eliminació total 
de la versió impresa comportarà la reducció de 49 llocs de tre-
ball fixos i temporals. Segons ha explicat la direcció del diari, 
el nombre actual de professionals que integren la redacció de 
La Presse és superior al que hi havia a l’inici del projecte de La 
Presse. (del blog ismaelnafria) 

El 15% dels perfils en xarxes socials 
són falsos

No tothom és qui diu ser a les xarxes socials, ni darrere de 
cada perfil es troba una persona. En aquestes plataformes, es 
calcula que el 15% dels comptes són robots o, almenys, darrere 
d’elles no es troba la persona o entitat que es diu ser. Més de 
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4,5 milions d’espanyols s’han vist afectats pel robatori de dades 
personals en xarxes socials, dada feta pública per l’empresa 
Hocelot, una startup que es dedica a la verificació d’informació 
de persones físiques, amb motiu de la celebració del Dia Mun-
dial contra la Falsificació, que va tenir lloc el 8 de juny.

Segons aquesta companyia, el frau i la usurpació d’identitat són 
els delictes online més comesos a tot el món i Espanya és un 
dels països més afectats. En definitiva, no és d’estranyar que 
en les xarxes socials tinguin lloc aquest tipus de situacions. Al 
final, crear un perfil fals és tan fàcil com accedir al formulari de 
registre d’una xarxa social i omplir les dades personals amb un 
nom i adreça de correu inventats. En no existir, en general, pro-
cessos de verificació dels usuaris en donar-se d’alta, identificar 
un perfil fals és pràcticament impossible.

Tan sols a posteriori es pot tractar de demostrar que algú ha 
usurpat la nostra identitat obrint un perfil amb les nostres dades 
personals, o utilitzant una fotografia personal robada d’Internet, 
però tot i així els processos no són senzills i la persona afectada 
ha de demostrar que s’ha usurpat seva identitat. (de TreceBits)

El Financial Times als instituts
A partir del mes de setembre, el diari britànic Financial Times 
oferirà accés gratuït als seus continguts digitals (www.ft.com) a 
totes les escoles de secundària del Regne Unit que ho desitgin. 
A més, crearà un newsletter setmanal -preparat per periodistes 
del diari i un grup de professors- amb continguts especialment 
seleccionats per als estudiants. El FT s’ha associat amb Lloyds 
Bank per a aquest projecte. Junts, llançaran una àmplia cam-
panya de màrqueting per animar pares, professors i alumnes a 
participar en la iniciativa. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden trobar més informació 
CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Neix terraveu.com, el nou espai 
participatiu digital del País Valencià
  
Enguany és un any de canvis pel Diari La Veu: si el passat 5 
d’abril començava una nova etapa on passava de ser www.la-
veupv.com  a la nova capçalera reformada www.diarilaveu.com 
–membre associat a l’AMIC–,  ara el mitjà digital del País Va-
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lencià posa a disposició de tots els seus lectors, col·laboradors 
i agermanats un nou espai participatiu dins el territori valencià, 
terraveu.com.

Aquest nou portal online vol contribuir a la vertebració del País 
Valencià i al canvi social, uns objectius que es comparteixen 
amb diarilaveu.com i pilotaveu.com. Per fer-ho, terraveu vol 
enllaçar i donar veu a tota la gent, als municipis i a les comar-
ques d’arreu del territori, tot comunicant i deixant participar a 
tots aquells que ho vulguin fer. Per tal de formar part d’aquest 
entramat cal complir amb els requisits que es trobaran aquí.

La línia editorial de terraveu.com és compartida amb els princi-
pis i valors del grup cooperatiu –Edicions La Veu del País Va-
lencià S.COOP.V.– i, per tant, són continguts en valencià elabo-
rats pels socis i treballadors del territori Valencià. Així mateix, a 
la pàgina web els continguts apareixen organitzats de manera 
senzilla i segmentats en tres grans grups: Informació, Opinió i 
Multimèdia. (de Redacció AMIC)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Com identificar els moments que 
importen al consumidor
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Les xarxes socials proporcionen als anunciants multitud 
d’oportunitats de connexió, però la clau està en poder identificar 
els moments en què les marques poden connectar amb el seu 
públic d’una manera emocionalment rellevant. Així es desprèn 
de la 9a edició de l’estudi de Social Media més gran del món 
presentat per UM.

UM, l’agència de mitjans pertanyent al grup IPG Mediabrands, 
ha llançat a Espanya els resultats del seu estudi global en 
xarxes socials, “Wave”. Elaborat a partir de l’enquesta a més 
52.000 panelistes en 78 països, “Wave 9: The Meaning of Mo-

ments” analitza més de 60 mil milions d’interaccions de con-
sumidors, més de 120 moments en la vida de les persones en 
què les marques tenen l’oportunitat de ser rellevants. Dins de 
cada un d’aquests moments, les dades aprofundeixen en 20 
necessitats emocionals, el que proporciona als anunciants les 
claus necessàries per difondre els missatges adequats en el 
moment just.  

L’entorn digital és enormement influent. 
El 53% dels usuaris de mitjans socials estan d’acord en ser 
influenciats per les opinions compartides en línia, un percentat-
ge que augmenta al 60% en el grup d’edat entre 25 i 34 anys. 
Però no totes les plataformes tenen el mateix pes. Facebook, 
per exemple, es considera la plataforma de l’excel·lència de la 
qual parlen entre els grups d’amics (60% a nivell mundial), on 
la seva influència s’expressa clarament entre grups d’amics al 
món real. Twitter, però, és el més ben conegut com una plata-
forma per influir en l’opinió pública mundial (45%).

La capacitat de Twitter per arribar als diferents grups d’opinió, 
unida al seu codi expressiu, a vegades antagònic, fa que 
l’empresa el més atractiu que altres canals i li permet tenir un 
impacte significatiu en els actituds globals. Amb Facebook, 
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d’altra banda, les persones són més propenses a ser afectades 
negativament per les opinions expressades.

Mitjans socials
A nivell mundial el 85% dels usuaris de les xarxes socials fan 
una gestió activa del perfil social (contra el 81% de l’anterior 
estudi) . El que també sembla clar és que els mitjans socials 
ja no són només un món de lleugeresa i l’evasió. En compara-
ció amb fa set anys, les persones propenses a considerar les 
xarxes socials com un lloc de recreació i d’entreteniment s’ha 
reduït en un 40%, alhora que augmenta en un 30% dels en-
questats probables a considerar-les com una plataforma en la 
qual promocionar-se ( més similar al que fa una marca).

A causa de l’administració contínua dels nostres perfils en línia, 
el que dóna com a resultat una menor autenticitat de les nostres 
relacions amb els altres, Ona 9 indica que avui dia molts de no-
saltres sentim la necessitat de mantenir-nos informats sobre el 
que està succeint en els nivells socials i l’experiència de “estrès 
digital” quan se senten exclosos. El 49% dels enquestats va ex-
pressar la seva preocupació de “perdre una cosa que succeeix 
en la meva xarxa social”, mentre que el 59% diu sentir ansietat 
quan no tenen accés a Internet.

Principals conclusions de l’estudi
1. A mesura que l’atenció del consumidor és menor, els anun-
ciants han de comprendre més les seves necessitats emocio-
nals per ser presents en els moments de major receptivitat dels 
seus missatges.

2. Avui els consumidors viuen en el moment més que mai, i 
prova d’això és que tots estem permanentment connectats al 
nostre smartphone, ja que és la millor eina per poder viure i 
treure-li el màxim partit a cada moment. El 85% de nosaltres 
fem servir un servei de missatgeria instantània tots els dies, fins 
a un 23% més que fa un any i mig.

3. El desig de compartir contingut relatiu a les marques ha aug-
mentat un 15% a tot el món, mentre que el desig de conèixer 
notícies i novetats sobre productes ha disminuït un 13%.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir gratuïtament a 
un resum d’aquest estudi, “Wave 9: The Meaning of Moments”, 
en anglès. Només cal CLICAR AQUÍ
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Mobile arriba al 50% de publicitat 
digital global. La global creixerà 
+4,5% el 2018

Es tracta de l’últim informe de tendències del mercat publicitari 
mundial, a 14 de juny de 2017, de Magna. El grup de mitjans 
preveu que les vendes netes de publicitat de propietaris de mi-
tjans creixeran un +3,7% fins als 505.000 milions de dòlars, en 
2017. Una notable disminució en comparació amb 2016, que va 
aconseguir una taxa de creixement rècord de +5,9%.

Per Magna la manca d’esdeveniments cíclics 2017 ha contribuït 
a la major part de la desacceleració mundial. Els mitjans digitals 

a més, han superat ja a la televisió lineal en Ingressos publici-
taris. En l’àmbit digital, la majoria de les vendes publicitàries 
(54%) són ara generats per impressions i clics en dispositius 
mòbils.

Entre les previsions es destaca que les vendes d’anuncis 
de televisió disminuiran (-1%) per primera vegada des de 
2009. D’altra banda es preveu que el creixement de la publi-
citat global es s’accelerarà a +4,5% el 2018 gràcies al retorn 
d’esdeveniments importants: Copa del Món de Futbol a Rússia, 
Mid-Term EUA eleccions,  Jocs Olímpics d’Hivern a Corea del 
Sud). 67 dels 70 mercats analitzats per Magna creixeran o ex-
perimentaran algun nivell de creixement. En els 20 principals 
mercats, s’esperen taxes de creixement més altes, amb la Xina 
i Espanya (al +7%), Índia (+12%) i Rússia (+10%).

Les vendes de publicitat en línia creixeran un 14% aquest 
any, mentre que les vendes d’anuncis offline (televisió, prem-
sa, ràdio, exterior) disminuirà un -2% (l’any passat va ser pla). 
La Publicitat online superarà la marca de 200.000 milions ($ 
204.000.000.000) a nivell mundial, amb un 40% de les vendes 
publicitàries totals enfront del 36% de la televisió.
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En l’àmbit digital, les vendes publicitàries (54%) generen ara 
Impressions i clics en dispositius mòbils. La publicitat mòbil 
passarà dels 100.000 milions de dòlars. Aquest any ha estat de 
110 milers de milions.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’informe com-
plet de Magna (en espanyol) CLICANT AQUÍ (de TotalMedios)

Coalition for Better Ads: Llestos per al 
bloqueig publicitari de Google i Apple 
el 2018?

Agències de màrqueting digital, anunciants i mitjans s’enfronten a 
un nou “més difícil encara”, afavorit novament per Google, i aquesta 
vegada amb el suport d’Apple. La Coalition for Better Ads, a la qual 

s’han sumat també primeres multinacionals del gran consum (Proc-
ter & Gamble), de la comunicació (Omnicom Media Group, Face-
book...) i associacions com IAB, ha col·locat a la publicitat intrusiva 
en el seu punt de mira. Alguns formats tenen els dies comptats.

L’objectiu, molt lloable, és acabar amb aquells anuncis que inco-
moden a l’usuari en la seva navegació. I per a això, la Coalition 
for Better Ads ha elaborat un document en el qual s’enumeren 
tots els formats que seran considerats intrusius, i bloquejats per 
tant, a partir de 2018. Els vídeos amb autoplay i so, els pop-up 
i els vídeos amb compte enrere, entre d’altres.

A més, l’única manera d’eludir el bloqueig serà adherir-se a les 
directrius d’aquesta coalició. Una notícia que ha despertat les 
crítiques i suspicàcies de no pocs anunciants, mitjans i agèn-
cies davant el poder omnímode de Google. Altres agents de la 
indústria no miren a la Coalition for Better Ads amb tan mals 
ulls i consideren que les seves directrius juguen a favor de 
l’autoregulació de la publicitat digital. Sigui com sigui, un pas 
més per al sector, ja acostumat a seguir els designis del cerca-
dor. Les noves campanyes hauran de respectar les directrius 
imposades per la Coalició for Better Ads per assegurar una mi-
llor experiència digital als consumidors. (d’Ipmark)
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Irismedia guanya el compte de Tesoro 
Público

L’agència de mitjans Irismedia serà l’encarregada d’elaborar les 
estratègies de mitjans adients, seleccionant el mix de mitjans 
més eficient que permeti assolir la major cobertura, en les cam-
panyes publicitàries que faci el Tresor espanyol en els mercats 
internacionals. Així mateix, ha de dur a terme la contractació 
dels espais en mitjans -gràfica, exterior i digital- als mercats 
dels EUA, el Japó i el Regne Unit.

El termini d’execució del contracte serà de 18 mesos des de 
la signatura d’aquest i el seu valor ascendeix a 3,3 milions 
d’euros. La Secretaria General del Tresor i Política Financera 

començarà a treballar amb Irismedia després de la celebració 
del concurs públic en què van participar diverses agències de 
mitjans, com: Arenamedia, Havas Media, Initiative, Maxus, Me-
diaDiamond i Carat. (de La Publicidad)

Nova campanya de DDB per Audi A4 
Avant 

“Sigues tu mateix”, “surt allà fora”, “supera els teus límits”... 
T’ho han dit un milió de vegades. I t’ho diran de nou. A la tele, 
a Facebook i a tot arreu. El món està ple de missatges gastats 
que intenten descriure’t productes i experiències, però quan 
vius alguna cosa realment intens tota la resta és blablablà.

Aquesta és la idea en la qual es basa la nova campanya del 
Audi A4 Avant Black line limited edition, un model pensat per 
als que només fan cas a si mateixos i no al que diuen els altres. 
Es tracta del treball més recent de DDB per a Audi, que es basa 
en utilitzar tots aquests tòpics als quals recorre amb massa fre-
qüència la publicitat, però aquesta vegada des d’una perspecti-
va irònica i llançant un missatge clar: quan condueixes un Audi 
A4 Avant tot el que et diguin serà pur blablablà.
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En la peça central de la campanya, és un potent espot produït 
per Agosto i dirigit per David. La campanya tindrà una implanta-
ció integral, amb un espot per a televisió, campanya gràfica en 
premsa i exterior, a més d’una campanya en diversos mitjans 
digitals. (de La Publicidad)

Nova campanya de Xina per 
Santalucía.

Xina ja va començar a treballar per Santalucía a l’estiu de 2015 
amb les campanyes Institucionals, Assegurances d’Accidents, 
Assegurança de la Llar, Assegurança de Mascotes i plans de 
pensions. Ara ha realitzat l’última campanya de la companyia 
per comunicar la seva assegurança de decessos. És la primera 
vegada que Santalucía, companyia líder en Decessos amb un 
35% de quota de mercat, realitza una campanya comunicant 
aquest tipus d’assegurança per al qual la proximitat suposa un 
valor imprescindible dins la relació entre l’asseguradora i els 
seus clients. En la publicitat d’assegurances és habitual evi-
tar parlar de la mort de manera directa i aquesta campanya 
s’aborda en clau d’humor.

Un cop més, la campanya compta amb la música institucional 
del tema de Sonny & Cher “I’veu got you babe”. La campanya 
consta de dues execucions de 30 “i 20” així com campanya 
de cinema i de display a internet. Els espots de TV han estat 
produïts amb la productora Lee Films, amb Virgil Ferragut com 
a realitzador i Iván Fernández com a productor executiu. (de 
Programa Publicidad)
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Tres factors que s’han de tenir en 
compte abans de definir la teva 
estratègia de pagament online
Per Fabrice Méndez, director de vendes, SlimPay / Canela Co-
municacions

El sector Ecommerce a Europa va continuar creixent durant 
l’any passat, i molt probablement durant 2017 experimenti tam-
bé un important auge. Els comerços electrònics tindran segur 
grans oportunitats de desenvolupament, però encara hi ha un 
problema que s’ha de considerar: La taxa d’abandonament en 
els processos de compra en línia és del 46% quan s’arriba al 
moment del pagament

Per evitar aquest tipus de problemes i triar l’estratègia de pa-
gament online correcta proposem tres factors claus a tenir en 
compte si ets un comerç electrònic.

1. Com és el producte o servei ofert als consumidors?. 
Tots els serveis o productes que puguem imaginar ja es poden 
comprar. Davant d’això podem trobar-nos amb dos escenaris 
possibles:

• La compra d’un producte o servei que es realitza de forma ad 
hoc, és a dir, per tal concret a què està destinat. Per exemple, 
la compra d’un televisor.
En aquesta situació, tots els mètodes de pagament són pos-
sibles, sempre que siguin segurs: e-wallet, targeta bancària, 
transferència bancària... quantes més opcions ofereixis al con-
sumidor, més probable serà que aquest adopti el mètode de 
pagament que prefereix usar i menys probabilitats hi haurà que 
abandoni la compra.

• La compra d’un producte o servei que és en realitat una subs-
cripció o pagament per ús i per tant requereix pagaments recu-
rrents, per exemple, quan l’usuari es subscriu a un servei VOD 
(vídeo sota demanda) o televisió sota demanda.

NOVES EINES
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En aquesta situació s’ha d’oferir als usuaris un mètode de pa-
gament que sigui adequat per a pagaments periòdics, a més de 
l’oferta de mètodes de pagament online clàssics esmentats an-
teriorment. Els e-wallets o les targetes bancàries són definitiva-
ment bones opcions, però són vulnerables davant de possibles 
inconvenients com el frau, el robatori, dates de caducitat i fins i 
tot les pròpies plataformes de pagament. 

El càrrec directe SEPA (domiciliació bancària) és actualment un 
mètode de pagament perfecte per sortejar aquests desavan-
tatges amb l’objectiu que els usuaris segueixin i completin el 
procés de pagament i incrementar el valor de la vida útil dels 
clients.

2. Característiques que defineixen al nostre grup objectiu. 
Depenent de l’edat del nostre target les preferències pel que fa 
a mètodes de pagament poden variar. Això és així especialment 
en el cas dels Millenials, una generació que li dóna més impor-
tància a l’experiència de pagament sense friccions, convenient 
i segura que qualsevol altre grup d’usuaris. Com a conseqüèn-
cia, als Millenials els atrau especialment els mètodes innova-
dors de pagament en línia, com l’e-wallet.

Si té previst comercialitzar la seva oferta a nivell internacional, 
no oblideu tenir en compte les preferències de pagament dels 
usuaris a nivell local. Per exemple, als Països Baixos el mètode 
de pagament online ideal s’utilitza per més del 50% dels paga-
ments. El fet de no oferir l’opció preferida pel consumidor podria 
reduir significativament la seva taxa de conversió.

3. Cost d’ús i benefici tècnic. L’ús de solucions de pagament 
implica uns costos. Assegureu-vos de mesurar els recursos hu-
mans i financers que requereix integrar i gestionar els mèto-
des de pagament que seleccioni. Si el mètode de pagament és 
efectiu, hauria de permetre, convertint els visitants en clients, 
fer rendible el cost (cost inicial i cost de cada transacció) aug-
mentant el volum de transaccions.

En l’era digital és inconcebible gestionar pagaments, trans-
ferències fallides o recopilar dades de forma manual. La clau és 
automatitzar els processos. Un mètode de pagament efectiu ha 
de ser a més una solució que permeti que la informació sigui fà-
cilment recopilada i processada permetent que el departament 
de comptes de la companyia simplement conciliï els comptes, 
i que permeti també que el departament de màrqueting compti 
amb la informació dels clients relacionada amb els pagaments 
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dins del seu CRM (Customer Relationship Management) grà-
cies a les possibilitats d’integració amb les altres solucions de 
negoci usades a l’empresa.

Una bona estratègia de pagament no consisteix només en am-
pliar les opcions de mètodes de pagament disponibles per al 
consumidor. Elegir els mètodes de pagament apropiats és molt 
important per desenvolupar una estratègia de negoci, especial-
ment des que l’aparició del comerç electrònic ha forçat la rein-
venció de les estratègies comercial i de màrqueting. De fet, el 
pagament pot considerar-se la cinquena P del màrqueting mix 
(junts amb el preu, el producte, el punt de venda i la promoció) 
a causa del seu impacte en les vendes.

Com integrar WhatsApp en la nostra 
estratègia d’ecommerce

Més de 1.200 milions de persones a tot el món han descarre-
gat WhatsApp, segons dades de l’Eurobaròmetre publicat pel 
Parlament Europeu. A més, aquesta mateixa enquesta apunta 
que els espanyols són els europeus que més utilitzen aquesta 

aplicació per comunicar-se. Però, sabries integrar aquesta app 
a la teva estratègia d’ecommerce?

Jordi Vives -Country Manager de Trusted Shops-  comparteix 
amb Interactiva les claus per treure el màxim partit a WhatsApp 
al teu ecommerce.

1. Diversitat en la forma de contacte.- Facilitar un telèfon de 
contacte o un formulari a la pàgina web és imprescindible, però 
també es pot millorar el servei d’atenció al client incloent altres 
formes de contacte com WhatsApp. I més, si tenim en compte 
l’augment del mcommerce i la comoditat de resoldre els dubtes 
des del mateix dispositiu en el qual es realitzen les compres o 
les queixes.
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2. Resposta immediata a qualsevol dubte.- Si el servei que 
l’empresa oferirà per WhatsApp no és instantani, ha de deixar-
se molt clar prèviament. Es pot establir un horari d’atenció al 
client indicant-ho al web i fins i tot en l’estat de WhatsApp en el 
qual s’inclogui un temps màxim i aproximat d’espera.

3. Enviament de fitxers a la mateixa conversa.- Un dels grans 
avantatges de WhatsApp respecte a altres formes de contacte 
és la possibilitat d’adjuntar arxius. D’aquesta manera, si l’usuari 
ha tingut un problema amb la compra o el servei, pot enviar en 
la mateixa conversa el tiquet de compra o imatges d’un pro-
ducte que hagi estat rebut amb incidències sense necessitat 
d’haver de recórrer al correu electrònic (un periòdic estripat, 
per exemple)

4. Possibilitat d’augmentar les vendes i/o subscripcions.- 
Quan un potencial client té algun dubte i necessita resoldre’l 
abans de fer la compra, trobareu més efectiu poder contactar 
amb l’ecommerce per WhatsApp i obtenir una resposta imme-
diata d’omplir un formulari i esperar dos dies fins a rebre res-
posta. Quan el dubte no és resolt en un període curt de temps, 
l’ecommerce corre el risc que el potencial client es converteixi 
en client de la competència.

WhatsApp deixarà de funcionar en 
aquests mòbils el 30 de juny
L’aplicació de WhatsApp deixarà de funcionar en alguns dispositius 
mòbils a partir del 30 de juny. Per què? El motiu és senzill: no tenen 
prou potència i els utilitza un percentatge molt petit de la població. 
Quins són els afectats? BlackBerry US, BlackBerry 10, Nokia S40 
i Nokia Symbian S60. A començaments de l’any passat WhatsApp 
ja va deixar de funcionar per als iPhone 3GS i aquells que tenien la 
versió 2.3.3, i el gener del 2017 s’hi va incloure el Windows Phone 7.

En un comunicat que ha penjat al seu web, el gegant de missat-
geria instantània ha recordat als usuaris de BlackBerry i Black-
Berry 10, Nokia S40 i Nokia Symbian S60 que tenen de termini 
fins a final del mes de juny del 2017 per canviar de dispositiu 
si volen seguir utilitzant aquesta aplicació perquè “no compten 
amb la capacitat requerida per expandir la llista de funcions de 
la nostra aplicació en el futur”. També recomanen als usuaris 
amb aquests mòbils “adquirir un telèfon Android amb un siste-
ma operatiu 2.3.3 o superior, Windows Phone 8 o superior, o 
un iPhone amb iOS 7 o superior”, però asseguren que “no hi 
ha manera de migrar l’historial de xats entre dispositius amb 
sistemes operatius diferents”. (de Mobile)
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Periodisme transmèdia. La narració 
distribuïda de la notícia
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 

La creació de continguts periodístics transmèdia és una de les 
formes d’atendre la complexitat del nou ecosistema comunica-
tiu. Notícies creades per a diferents mitjans i plataformes arri-
ben a les audiències que demanen formar part de les històries 
narrades. El nou llibre “Periodisme transmèdia. La narració dis-
tribuïda de la notícia” ha estat escrit a tres mans per Alejandro 

Rost, Maria Teresa Bernardi i Fabian Bergero. Aquest llibre, 
realitzat pels integrants del Laboratori Transmedia de la Uni-
versitat Nacional del Comahue (Neuquén-Argentina), compila 
part dels resultats del “Proyecto de Investigación código D092 
Narrativas transmedia en periodismo” (període 2013-2016) i es-
tudia aquest tipus de producció noticiosa. Analitza casos con-
crets de mitjans locals, regionals i nacionals. Dissecciona les 
rutes de circulació de la informació. Observa les formes en que 
es presenta...

El llibre parteix d’una definició de “Periodisme transmedia” -i no 
de “narrativastransmedia” - per cenyir-se al concepte específic 
pel que fa a la gestió d’informació d’actualitat. “De tota mane-
ra, -diu el llibre- no desconeixem que la narrativitat està intrín-
secament associada al periodisme: en gran mesura, l’objectiu 
d’aquest és explicar històries que siguin d’interès públic.”

Periodisme Transmedia.- En el primer capítol del llibre, es par-
la llargament de la definició de periodisme transmèdia i es diu 
que “és una forma de narrar un fet d’actualitat que es val de 
diferents mitjans, suports i plataformes, on cada missatge té 
autonomia i expandeix l’univers informatiu, i els usuaris contri-
bueixen activament a la construcció de la història.
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Periodisme Crossmedia.- “És una forma de narrar un fet 
d’actualitat a través de diferents mitjans, suports i plataformes, 
on cada missatge és independent i fa una contribució a la his-
tòria global. La diferència amb el periodisme transmèdia és que 
aquí no hi ha participació activa dels usuaris en la construcció 
de continguts; en el millor dels casos, intervenen com a recep-
tors interactius, que consumeixen i/o propaguen la història.”

Periodisme Multiplataforma.- “Amb aquest tipus de periodis-
me es narra la mateixa historia en diferents mitjans i platafor-
mes. No hi ha aquí expansió sinó només bolcat o adaptació 
de continguts al suport. Tampoc hi ha aportacions informatives 
dels usuaris.”

I el llibre desglossa cada un dels elements que conformen 
aquestes definicions. “Quan parlem de diferents mitjans, su-
ports i plataformes pensem en el variat espectre de possibilitats 
amb què compta avui el periodisme per fer públic un missatge. 
No només per l’activitat professional dels periodistes sinó tam-
bé per la dels ciutadans, encara que en un paper diferent. Els 
mitjans de comunicació són creadors i difusors dels seus pro-
pis continguts. Les plataformes són estructures tecnològiques 
amb continguts que aporten els usuaris amb les seves múltiples 

intervencions, com passa amb les xarxes socials digitals. No 
obstant això, les fronteres no sempre estan clares: els mitjans 
intenten incorporar plataformes tecnològiques de creació de 
continguts, i les plataformes busquen ser més que contenidores 
de la participació dels usuaris per tornar-se editors.”

I s’afegeix: “Al·ludim d’aquesta forma no només a la gran 
quantitat de plataformes digitals disponibles -afavorides per la 
plasticitat que permet la digitalització i per el poder distribuïdor 
d’internet que els dóna abast universal- sinó també als suports 
analògics clàssics com poden ser els mitjans tradicionals (dia-
ris, ràdios, televisió, cartells, murals). Fins i tot vam incorporar, 
siguint a Irigaray (2015), la territorialitat i, particularment la ciu-
tat, com instancia possible de narració.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC es poden descarregar gra-
tuïtament el llibre “Periodisme transmèdia. La narració distribuï-
da de la notícia” (243 pàgines). Només cal CLICAR AQUÍ
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Congrés a Elx: Els ciutadans “no són 
periodistes, sinó fonts útils”

El professor de Periodisme a la Universitat de Sevilla José Luis 
Rojas Torrijos considera que existeix un “concepte equivocat” 
de l’anomenat periodisme ciutadà, ja que, segons indica, els 
“ciutadans no són periodistes, sinó fonts i col·laboradors útils”. 

Rojas Torrijos va fer aquestes declaracions a Efe amb motiu 
de la seva participació en el XXIII Congrés Internacional de la 
Societat Espanyola de Periodística, que es va fer la setmana 
passada a Elx sota el títol “Mediamorfosis. Perspectives sobre 
la innovació en Periodisme”.

Organitzat per la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, 
aquesta trobada va acollir més de dos-cents experts en Perio-
disme de diversos països, que van analitzar, entre altres temes, 
la transformació dels mitjans de comunicació i les claus per al 
desenvolupament d’un periodisme de qualitat. 

Rojas Torrijos va assenyalar que, tot i les enormes possibilitats que ofe-
reix l’ús dels dispositius mòbils en l’era de la informació, “cal reivindicar 
allò que és periodístic del que no ho és”. Referent a això, va recordar 
que el periodista és “l’encarregat de dur a terme un procés de cribrat-
ge i verificació”, tot afegint: “Tenim la gran responsabilitat d’assumir el 
comandament, perquè uns altres no ens mengin el terreny”.

En la seva opinió, el principal repte del periodisme és la soste-
nibilitat. “Amb la crisi econòmica, el model industrial ha quedat 
desfasat i, després de la irrupció digital, cal plantejar models de 
negoci diferents que facin sostenible el producte informatiu”, va 
dir. En aquest sentit, el professor afirmà que aquesta dificultat 
econòmica “porta a fer una hibridació de continguts des del punt 
de vista del producte i el servei per fer-lo sostenible”. 

D’aquesta manera, els mitjans no només es dedicaran a fer 
purament informació periodística, sinó també a prestar serveis 
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amb què aconseguir noves vies d’ingressos, com a formació, 
consultoria o subscripcions, segons la opinió del professor Ro-
jas Torrijos.

Sobre la situació del periodisme esportiu en l’actualitat i la dico-
tomia entre informació o espectacle, el professor de la Univer-
sitat de Sevilla opina que hi ha una veritable “dualitat”. Segons 
el seu criteri, la informació esportiva “segueix sent el contingut 
més consumit i que més passions mobilitza, però hi ha una ten-
dència desmesurada a fer entreteniment, especialment en el 
futbol, en detriment de la qualitat”. D’aquesta manera, va apun-
tar, l’excés fomenta la “trivialització”, ja que “no només s’informa 
de competicions, sinó de tot el que les envolta, i l’esport queda 
en segon lloc”.

Com a aspecte positiu, va ressaltar que el periodisme es-
portiu “ha demostrat el seu lideratge en innovació a l’hora 
d’experimentar narratives i formats nous, que, en cas d’èxit, són 
copiats per la resta d’àrees informatives més conservadores”. 
(d’AEC i Efe) (Foto: La Información)

La professora de periodisme Amparo 
López Meri guanya el premi Tesi 
Doctoral Llorenç Gomis 2017

La doctora de la Universitat Jaume I Amparo López Meri, ha 
guanyat la quarta edició del Premi Tesi Doctoral Llorenç Gomis 
que concedeix la Sociedad Española de Periodística (SEP), 
amb la investigació “La gestión periodística de contenidos a 
partir del seguimiento de hashtags en Twitter”, dirigida pel doc-
tor Andreu Casero Ripollés, director del Departament de Cièn-
cies de la Comunicació de la universitat pública Jaume I, de 
Castelló. El premi Llorenç Gomis és un dels més prestigiosos 
que existeixen a Espanya en l’àmbit de la investigació en pe-
riodisme.

El guardó ha sigut lliurat pel 
president de la SEP, Fernan-
do López Pan, durant l’acte 
de clausura del XXIII Congrés 
Internacional de la Sociedad 
Española de Periodística, rea-
litzat els dies 10 i 11 de juny a 
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Elx per la Universitat Miguel Hernández, amb el títol “Mediamor-
fosis. Perspectivas sobre la innovación en periodisme”. (d’AEC)

Convocat el premi periodístic ATLL de 
l’aigua

L’ATLL, concessionària de la Generalitat de Catalunya, amb la 
col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Agència 
Catalana de l’Aigua i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, ha convocat una nova edició 
del Premi periodístic ATLL de l’Aigua. El premi té per objectiu 
promoure i reconèixer la tasca dels periodistes premiant treballs 
periodístics publicats en els mitjans de comunicació a Catalun-
ya sobre la temàtica de l’aigua com a recurs escàs i indispensa-
ble per a la vida humana, la seva preservació i bon ús i la seva 
importància en el desenvolupament humà, social i industrial.

Segons les bases del premi, podran optar-hi tots els articles, re-
portatges o treballs periodístics publicats en mitjans de premsa 
impresa, en un mitjà de comunicació online o emesos a mitjans 
audiovisuals com emissores de ràdio, televisions o publicats en 
suport online durant el període comprès entre el mes d’octubre 

de 2016 i el mes de setembre de 2017. La data de presentació 
de candidatures finalitzarà el 30 de setembre de 2017. Queda-
ran exclosos del concurs els publireportatges, articles promo-
cionals i tots aquells que responguin a interessos promocionals 
concrets. Més informació AQUÍ (d’AEC)

Es convoca el premi Mañé i Flaquer 
de periodisme

La Regidoria de Cultura de Torredembarra ha obert la convoca-
tòria de la 30a edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. 
El guardó consta de dues categories: la de periodisme turístic, 
dotada amb 6.000 euros, per a treballs sobre turisme (en qual-
sevol dels seus àmbits i relatius a qualsevol indret del món), i 
la de comunicació local, amb 2.000 euros, que guardona els 
treballs que difonguin informació sobre Torredembarra en qual-
sevol dels seus aspectes.

Hi poden concórrer treballs de mitjans impresos, digitals ràdio 
o televisió, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat, publi-
cats o emesos entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 
2017. El termini per presentar candidatures finalitza el 30 de 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

http://www.atll.cat/Es/page.asp?id=161


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

setembre, i el veredicte es farà públic a la tardor. (de Comuni-
cació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes

Redacció periodística - Nivell avançat.- Barcelona, dimecres 
21 i 28 de juny i 5 de juliol (de 10:30h a 13:30h) - Aquest curs, 
a càrrec de Carles Singla, proposa treballar en tres línies en-
trellaçades. La revisió d’algunes de les normes fonamentals de 
la redacció periodística informativa i interpretativa. Una reflexió 
sobre tècniques i recursos per millorar la qualitat dels textos 
periodístics. I pràctiques i exercicis individuals per millorar i re-
forçar les competències dels participants a l’hora de redactar i 
titular notícies, reportatges i entrevistes.

Webinar: Com treballa un periodista multimèdia? Consells 
i eines.- On line. Dijous 22 de juny (de 10:00h a 11:00h)  - El 

periodisme digital i les narratives multimèdia obliguen al perio-
dista a incorporar noves maneres de treballar i adoptar rutines 
diferents. En aquest webinar, organitzat per Nereida Carrillo, 
veurem com hem de treballar una peça multimèdia de principi 
a fi i aprendrem algunes eines que ens ajuden a fer reportatges 
interactius.

De periodista a consultor de comunicació.- Barcelona, di-
vendres 23 de juny (de 09:30h a 14:30h). Girona, dimecres 5 
de juliol (de 10:00h a 15:00h) - L’orientació d’aquest taller, im-
partit per Josep Salvat, és completament pràctica i els objectius 
són capacitar els participants per iniciar un canvi en la seva 
trajectòria i portar-la del periodisme de mitjans a la consultoria 
en comunicació. Es treballen aspectes com la preparació de 
propostes, la seva presentació i defensa davant del client, com 
interpretar els mitjans des de l’altre costat i, en definitiva, com 
obrir-se pas en un nou camí professional.

Dissenyar sense ser dissenyador.- Barcelona, dilluns 26 
de juny i 3 de juliol (de 15:30h a 18:30h) - Sovint ens trobem 
que després de generar uns continguts en forma de text o da-
des també hem de produir les peces finals: notes de premsa, 
newsletters, informes acuradament enquadernats i presentats, 
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gràfics, etc. Aquest taller, dirigit per Marta Aguiló, presenta un 
conjunt d’eines fàcils d’utilitzar i gratuïtes per crear i editar con-
tingut gràfic i dóna pautes i criteris per utilitzar-les.

Com fer publicitat a les xarxes socials.- Barcelona, dijous 29 
de juny i 6 de juliol (de 10:00h a 14:00h) - Pilar Yépez t’ajudarà 
a aplicar una estratègia de Social Media Paid que et perme-
trà reconnectar amb els teus usuaris, donar notorietat al teu 
contingut i aconseguir els teu objectius, mesurant l’impacte i el 
rendiment de cada cèntim invertit.
  
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. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa 
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestio-
na els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a 
https://www.periodistes.cat/formacio.
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El president del CAC demana una 
aposta pels continguts de proximitat 
com a fet diferencial i element més 
eficaç de competència
Per PremsaCac

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger 
Loppacher, ha afirmat que els continguts de proximitat són el 
fet diferencial i l’element més eficaç de competència. Segons 
Loppacher, els mitjans locals es podran consolidar en la situa-
ció actual de multiplicació de l’oferta audiovisual només si apro-
fiten el nínxol que no cobreixen la resta de competidors audiovi-
suals i que es basa en la informació de proximitat.

Loppacher va fer aquestes declaracions aquest dimecres, 14 
de juny, en una ponència sobre els aspectes de la comunicació 
local presents en el Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya. 
La ponència ha tingut lloc en una taula rodona organitzada pel 
Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), a Granollers, en què 
també han participat el vicepresident del CAC, Salvador Alsius, 
i el catedràtic de comunicació audiovisual de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, Emili Prado. 

El president del CAC, que prèviament ha intervingut en l’acte 
de inauguració del MAC, ha explicat que el regulador català, 
que el mes de gener passat va presentar el Llibre blanc de 
l’audiovisual de Catalunya, va decidir redactar un estudi addi-
cional més aprofundit sobre els mitjans locals, atesa la seva 
especificitat. 

Loppacher ha avançat algunes dades de l’informe, que encara 
està en procés de redacció. Segons ha dit, a Catalunya emeten 
291 ràdios locals, majoritàriament públiques i, pel que fa a la 
televisió, dels 96 programes de TDT locals planificats, actual-
ment emeten 50. També hi ha 150 serveis de comunicació local 
per IPTV.
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Loppacher ha qualificat la situació dels mitjans locals com a 
“extremadament difícil” i ha aportat dues dades: en primer lloc, 
que poc més de la meitat (el 53,5%) de les plantilles són de 
personal fix, mentre que la resta són voluntaris, i que la inversió 
publicitària de les televisions locals ha caigut en picat. 

“Segons les dades que tenim, que corresponen al conjunt de 
l’Estat espanyol, si la inversió el 2007 captada per les televi-
sions locals va ser de 50,5 milions d’euros, l’any 2013 va arribar 
a només 1,3 milions, tot i que s’ha iniciat un canvi de tendència, 
amb una inversió de 2,1 milions el 2016”, ha assenyalat.

El president del CAC també ha explicat que les aportacions pú-
bliques als mitjans locals han caigut un 30% arran de la crisi i ha 
precisat que el problema s’estén també a les televisions locals 
privades, perquè compten amb aportacions públiques que su-
posen entre un 15% i un 20% dels seus ingressos d’explotació. 

Loppacher ha explicat que el 52% de la programació original 
és de producció pròpia i de proximitat, i que la resta prové ma-
joritàriament de la sindicació de continguts. “Aquesta hauria de 
ser vista com una via de coproducció entre canals i de posterior 
distribució, així com de participació, des d’una òptica de proxi-

mitat i d’especificitat de cada territori, a temes més transversals 
que es puguin tractar”, ha dit.

Compromís amb la llengua del país
El president del CAC ha subratllat “el valor del compromís dels 
mitjans de proximitat amb la llengua del país” i ha exposat qui-
nes són, segons l’informe, les possibles vies de solució per ga-
rantir la seva viabilitat. 

A banda de l’aposta ja esmentada pel nínxol que suposen els 
continguts de proximitat, Loppacher ha demanat impulsar el ser-
vei XAL, fomentar les iniciatives locals de distribució en strea-
ming i a la carta, intensificar l’ús de les xarxes socials i apostar 
per la redifusió dels continguts de la TDT, per augmentar les op-
cions davant la competència de les televisions de gran abast. 

També ha demanat un sistema fiable i homologat de mesura-
ment de les audiències locals i aprofundir en els possibles ins-
truments de col·laboració pública-privada.

Així mateix, el president del regulador català ha demanat la re-
dacció d’un nou mapa de la TDT, per fer més viables les demar-
cacions, fet des del consens del sector. 
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L’orador també ha assenyalat que cal redactar un nou mandat 
marc per als mitjans públics, incloent-hi els locals. “Hem de te-
nir en compte que el primer mandat marc va expirar el febrer 
de l’any passat i que és necessari un nou marc que prengui en 
consideració els canvis que s’han produït en el món de la comu-
nicació audiovisual en els darrers anys”, ha dit.

Finalment, ha explicat que caldria dotar-se de més eines per 
combatre de manera efectiva les emissores que emeten sense 
llicència.
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Quan la publicitat vol ser periodisme
Per Susana Pérez-Soler / Revista Capçalera del CPC

  
El descens dels ingressos publicitaris convencionals condueix 
als editors a experimentar amb la publicitat no intrusiva. Un 
33% dels usuaris d’Internet ja té instal·lat un bloquejador de 
publicitat.

Branded content, publicitat nativa, màrqueting de continguts, 
patrocini... Són molts els termes que es fan servir per denomi-
nar la publicitat no intrusiva en què, segons els experts, hi ha 

el futur de la comunicació comercial. La publicitat nativa, però, 
és la que genera més polèmica ja que, a diferència dels altres 
conceptes, s’empra per designar aquell contingut comercial que 
adopta la forma del contingut periodístic amb l’objectiu de re-
crear l’experiència de llegir una notícia en lloc d’un anunci.

La publicitat nativa –concepte tan nou que la definició és tot just 
del 2016– és només un pas més de la llarga tradició publicitària 
en el periodisme. La gran diferència amb el branded content i 
el patrocini és que el contingut natiu és part d’una col·laboració 
més integrada entre el mitjà i l’empresa que paga per la publi-
citat. En el contingut de marca i els patrocinis, generalment, 
l’empresa no interfereix en els processos de creació i els contin-
guts s’encarreguen al departament de publicitat del mitjà.

Tant en la publicitat nativa, el màrqueting de continguts com 
el contingut de marca, la voluntat de l’empresa que elabora la 
publicitat és oferir un contingut útil a l’usuari, defugint la inten-
ció comercial. Malgrat això, quan una empresa periodística pre-
senta un contingut de marca (branded content) ho indica. La 
polèmica arriba amb la publicitat nativa, ja que es vol fer passar 
l’anunci com si fos periodisme. 
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Els responsables dels mitjans no volen reconèixer obertament 
aquesta pràctica i insisteixen que del que es tracta és de publicitat 
de marca, és a dir, de publicitat no intrusiva, si bé degudament as-
senyalada. Aquestes mateixes fonts també asseguren que, fent una 
ullada al panorama anglosaxó, cal començar a plantejar-se quines 
formes d’hibridació està disposada a acceptar la professió, atès que 
aquesta tendència està creixent i suposa una font d’ingressos a te-
nir en compte en unes empreses amb problemes econòmics.

Fenomen a l’alça
Prova d’aquest creixement al món anglosaxó és que grans ca-
pçaleres com The New York Times, The Wall Street Journal i 
The Guardian han incorporat recentment agències de publicitat 
dins del propi mitjà per dur a terme continguts publicitaris na-
dius. Els editors estan invertint en la creació de continguts de 
marca per augmentar els ingressos i n’estan expandint el model 
de negoci a àrees que, tradicionalment, han estat dominades 
per les agències de publicitat, des de la investigació per a les 
empreses fins a la creació d’anuncis que es consumeixen fora 
del propi mitjà. L’agència del The New York Times, T Brand Stu-
dio, que dóna feina a 110 persones, va generar uns 35 milions 
de dòlars el 2015, aproximadament un 18% dels ingressos to-
tals de publicitat digital de la companyia.

Els experts assenyalen que la publicitat nativa està en auge 
perquè el finançament a través dels anuncis convencionals 
decau any rere any. Els ingressos per publicitat impresa dels 
diaris nord-americans s’han reduït en més de 40.000 milions de 
dòlars, segons dades de l’Associació Mundial de Diaris (WAN-
IFRA). Sense anar més lluny, la premsa espanyola, segons 
l’informe d’inversió publicitària elaborat per Arce Media, va tan-
car 2016 amb un descens dels ingressos publicitaris d’un 7,1%. 
“El model de negoci finançat per publicitat tradicional a Internet 
no funciona”, exposa l’investigador de la Karlstad University 
Raúl Ferrer Conill, que ha analitzat l’adopció de la publicitat 
nativa en els portals informatius de quatre països (Espanya, 
Suècia, Regne Unit i Estats Units).
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Canvi de plantejament
“Els continguts gratuïts s’han basat en publicitat en línia (ba-
ners, etc.), que a poc a poc han parat de funcionar per dues 
raons. D’una banda, la gent s’ha habituat a ‘no veure’ els baners 
i filtrar-los fora del seu camp de visió; de l’altra, hi ha moltes ex-
tensions dels navegadors que, automàticament, desactiven la 
publicitat intrusiva”, explica Ferrer. De fet, a Espanya un 33% 
dels usuaris d’Internet ja té instal·lat un bloquejador de publi-
citat que elimina els anuncis de pàgines web i aplicacions mò-
bils mentre navega, percentatge que es dispara fins a un 43% 
en edats entre 25 i 34 anys, segons un estudi de l’Associació 
Espanyola d’Anunciants. A més, un 91% dels usuaris se sent 
desbordat per la publicitat digital.

Els models de negoci alternatius en l’entorn digital, com ara 
les subscripcions, no han acabat de funcionar en la majoria de 
casos. En aquest context, la publicitat nativa, que s’aproxima 
als clients mitjançant continguts que els entretinguin, o que els 
ajudin a resoldre problemes, cada vegada és més evident. Es 
tracta d’eludir el contingut comercial sense cap valor afegit i 
començar a entendre la publicitat com un servei. Les empre-
ses periodístiques catalanes i espanyoles, tant tradicionals com 
purament digitals, segueixen de prop les tendències que arri-

ben des dels països anglosaxons i han començat a incorporar 
aquesta publicitat. Per exemple, El Confidencial té una secció 
dins de la pàgina web en què agrupa aquests continguts. El 
mateix s’observa a El Nacional i El Español.

A la caça dels mil·lennistes
Els pure players –mitjans nascuts a Internet– fan aquesta pu-
blicitat sense complexos. Un dels públics més desitjats pels 
anunciant són els mil·lennistes  –els nascuts entre el 1980 i el 
2000– perquè per a les marques és molt difícil arribar-hi, ja sigui 
pels mitjans tradicionals, on no hi són, o pels digitals, ja que 
bloquegen el anuncis.

Vice.com, un grup de mitjans amb presència a més de quaran-
ta països, entre aquests Espanya, elaboren continguts patro-
cinats i de marca per a empreses que tenen com a objectiu els 
mil·lennistes. El cap de Continguts, Vicente Ferrer, explica que 
tenen dos tipus d’acord amb les marques: “D’una banda, hi ha 
el contingut patrocinat en què no fem referència al producte, 
sinó que generem un seguit de continguts perquè la marca es 
posicioni en un territori que vol conquerir. Els fan periodistes 
de la casa, o freelance, i sempre estan degudament marcats, 
ja sigui mitjançant un botó on es llegeix “presentat per” o bé 
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a l’entradeta de la peça. Es distribueixen a través del nostre 
web i les nostres xarxes socials. De l’altra, fem el que nosaltres 
anomenem branded content, en què sí que parlem directament 
del producte i en què la marca té l’última paraula. Aquests con-
tinguts els fan periodistes de la casa o la nostra pròpia agència 
de publicitat, Virtue. Quan els distribuïm a través dels nostres 
canals els marquem com a publicitat”.

Qüestió de transparència
Tot i que els pure players són els que han fet una aposta més 
forta a l’hora d’explorar aquestes fórmules, les versions digitals 
dels mitjans tradicionals també mostren interès. “Poden haver-
hi fórmules per no afectar la credibilitat dels periodistes”, as-
senyala Albert Sáez, adjunt al director d’El Periódico. “El repte 
és ser transparents amb tots el continguts que fem. El CIC i els 
comitès professionals dels mitjans hem de pensar-hi. La sortida 
no és no parlar-ne, perquè és una tendència a l’alça i, com en 
altres tantes coses, ens quedarem endarrere. Els periodistes 
hem de decidir quines formes d’hibridació volem. La publicitat 
nativa o la fem o ens la faran”, afegeix Sáez.

L’edició digital de La Vanguardia ha creat fa poc una unitat 
anomenada BrandsLab per treballar en el desenvolupament 

d’articles periodístics i material audiovisual personalitzat per als 
anunciants que orientin l’estratègia cap al compromís amb els 
usuaris. L’adjunt a la direcció general del grup Godó i respon-
sable de branded content, Albert Gimeno, a més d’insistir en la 
importància que té el fet de no enganyar el lector i diferenciar 
clarament el contingut periodístic del publicitari, assenyala que 
“la publicitat nativa pot ser una font d’ingressos per fer més 
periodisme d’investigació”.
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Ramón Salaverría: “El periodisme 
ha de ser flexible en la tecnologia i 
inflexible en els seus valors”
Per Tamara Montero / La Voz de Galícia

Vint anys porta la revolució digital donant la volta als mitjans de 
comunicació tradicionals. Primer van ser els mitjans impresos. 
Des del 2005 els audiovisuals s’han adonat de l’envergadura de 
l’impacte en les seves estructures. Ramón Salaverría (Burgos, 
1970) professor de Periodisme a la Universitat de Navarra, va 
estar recentment a la CRTVG, a Santiago de Compostela, per 
donar les claus als seus treballadors sobre el procés de digi-

talització que escomet l’ens. La instantaneïtat de la informació 
obliga a tenir protocols de verificació “molt més exigents”, con-
sidera l’investigador en comunicació. 

- Fa anys la pregunta era si el paper tenia futur. Avui la pre-
gunta és si la televisió té futur. 
- Em sembla que no assistim a la desaparició d’uns mitjans com 
a la cessió del seu lideratge en favor de les plataformes emer-
gents, però no necessàriament desapareixeran. En el cas de la 
Ràdio Televisió Gallega, que té un component de servei públic 
i d’informació local, tenen molt difícil competència dels opera-
dors globals. Crec que és per aquí per on hauran de buscar la 
manera de projectar-se cap al futur: no donar l’esquena al canvi 
tecnològic ni renunciar a la seva identitat, però treure profit de la 
informació propera amb un ús creatiu de les noves tecnologies.

- El model també passa pels mitjans socials i l’anomenat 
“periodisme ciutadà”. La professió està en crisi?
-Sempre he estat molt crític amb aquesta idea de suposat perio-
disme ciutadà, perquè el periodisme és un seguiment consecu-
tiu i deliberat de la informació, no és una agregació de trobades 
amb ella. Això és una matèria primera a partir de la qual es pot 
fer veritable periodisme, que és explicar per què ha passat això, 
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per què allà, per què ara, quines conseqüències té... Això no ho 
cobreixen els periodistes ciutadans, que són fonts.

- Però la veritat, a vegades, xoca amb la immediatesa. 
- El periodisme sempre ha bregat contra rellotge. Les noves 
tecnologies ens permeten fer les coses de manera instantània 
i els protocols de prudència professional per no comprometre 
la credibilitat del teu mitjà són molt més exigents. Però també 
disposem d’eines millors per certificar la informació.

- Cal aprendre a treballar d’una altra manera? 
- Els periodistes han de saber adaptar-se amb enorme flexibi-
litat a les tecnologies però ser inflexibles amb el respecte als 
valors professionals. Els mitjans que estan aconseguint triomfar 
a l’escenari digital són els que respecten rigorosament els seus 
valors clàssics però busquen el canvi tecnològic i innovar.

- Facebook ha anunciat que lluitarà contra les “mentides 
news” i els rumors. La situació és greu? 
- No és la primera vegada que Facebook ho anuncia i no ho 
aconsegueix. Per un mitjà l’essencial és la credibilitat del que 
transmet, però per a Facebook no és la credibilitat del que es 
comunica, sinó les interaccions. Fins ara li ha donat el mateix 

que intercanviéssim veritats o mentides. Sóc bastant recelós 
respecte a aquests anuncis.

- Però tanmateix ens informem a través de les xarxes so-
cials...
- Això té enormes perills. Primer, que la dieta informativa estigui 
contaminada per moltes mentides i en el periodisme el fona-
mental és treballar amb la veritat. I la dieta atén els gustos de 
l’usuari, que mai es veu desafiat per idees diferents i plante-
jaments divergents amb el seu model de vida. (Foto: Xoan A. 
Soler)
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Les xarxes socials no redueixen les 
desigualtats en la participació política
Per Jordi Delgado / sala de premsa UAB

El grup de recerca Democracy, Elections and Citizenship de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha presentat recen-
tment els resultats del projecte “Modes emergents de protesta 
política: vies cap a la inclusió política”, dirigit per la professo-
ra de la UAB Eva Anduiza i realitzat amb el suport de Recer-
Caixa, un programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa” amb la 
col·laboració de l’ACUP (Convocatòria 2014), en el marc de la 
jornada “Desigualtat i participació a la ciutat de Barcelona” or-

ganitzada per la UAB, l’ACUP i l’Obra Social “la Caixa” al Cen-
tre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Al llarg de de les últimes dècades, la participació política, ori-
ginalment circumscrita a la participació electoral, ha anat am-
pliant el seu referent. Ara s’hi inclouen no només formes institu-
cionals, sinó també formes de protesta o expressió, i modes de 
participació que tenen a veure amb la vida privada (com el con-
sum amb motivacions polítiques). Aquesta recerca, centrada a 
la ciutat de Barcelona, aborda les característiques d’aquestes 
formes emergents de participació política, en quina mesura es-
tan condicionades pels recursos individuals, i com es poden 
compensar aquestes desigualtats. 

Els investigadors han analitzat, juntament amb altres formes 
tradicionals de participació, la seva presència entre la pobla-
ció, la seva relació amb característiques individuals (sexe, 
edat, nivell d’estudis, nivell d’ingressos) i contextuals (carac-
terístiques socio-demogràfiques del barri de residència i con-
vocatòries de protesta). L’objectiu de l’estudi ha estat identi-
ficar com aquestes variables individuals i contextuals afecten 
les probabilitats de participar en protestes i altres formes de 
participació política.
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Els investigadors han constatat que Barcelona és una ciutat 
amb nivells elevats de participació política. Gairebé el 90% de-
clara haver votat alguna vegada en els últims cinc anys i més 
de la meitat participa en manifestacions o signa peticions. Prop 
del 40% afirmen haver fet donacions, participat en cassolades 
o haver expressat missatges polítics a través de banderoles, 
enganxines o roba amb missatges polítics.

Un terç dels barcelonins, a més a més, fan ús de mitjans de 
missatgeria o xarxes socials per a difondre contingut polític 
i han pres decisions polítiques en l’àmbit privat com l’ús del 
transport públic per motius mediambientals o el consum ètic. 
Tanmateix, només un 10% declaren haver participat en una au-
diència pública, consell de barri o processos participatius de 
l’ajuntament de Barcelona.

Alguns districtes se situen en percentatges elevats per a tots 
els modes de participació (com Gràcia) i d’altres, en canvi, se 
situen en percentatges més baixos (com Sant Martí o Ciutat 
Vella). Així, la probabilitat de participar en una manifestació 
és dotze punts percentuals més alta entre els veïns de Gràcia 
(60% de probabilitat) que entre els de Sant Martí (48%). Alhora, 
un habitant de Gràcia té el doble de probabilitats de participar 

en una procés participatiu local (16%) que un resident a Sant 
Martí.

Les diferències territorials són parcialment explicades perquè 
els ciutadans que habiten en cada districte són diferents. La par-
ticipació està especialment condicionada pel nivell d’estudis, tot 
i que altres característiques individuals com ara el sexe, l’edat, 
la procedència o els ingressos també condicionen la probabili-
tat de participar.

Segons l’estudi, les formes emergents de participació (protesta, 
expressió online, consum polític o ètic) presenten desigualtats 
per característiques sociodemogràfiques encara més acusades 
que les formes tradicionals.

“Aquestes diferències en participació política per atributs so-
ciodemogràfics són molt difícils de reduir. Factors que tenen 
un efecte positiu sobre la participació política, com ara partici-
par en associacions, interactuar en xarxes socials digitals, no 
aconsegueixen reduir les desigualtats, no incrementen més la 
participació dels més vulnerables” explica Eva Anduiza, investi-
gadora ICREA Acadèmia, professora del Departament de Cièn-
cia Política i de Dret Públic de la UAB i responsable de l’estudi.
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La recerca mostra que l’existència d’una major oferta de protes-
ta a prop comporta un lleuger increment de la participació dels 
individus però no una reducció de les desigualtats. La participa-
ció en actes de protesta és vuit punts percentuals superiors per 
a aquells que tenen més de 30 actes de protesta al seu entorn 
en relació amb els que en tenen menys.

D’altra banda, els investigadors també han constatat que l’acció 
de protesta violenta té un efecte negatiu sobre el suport als mo-
viments socials. Aquest efecte es concentra sobre els ciutadans 
de centre-esquerra. (Foto: EFE)
 
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al text complet 
d’aquest treball coordinat per Eva Anduiza i Sheila González, 
amb un equip investigador format per Camilo Cristancho (UB), 
Jordi Muñoz (UB), Maria José Hierro, Berta Barbet, Xavi Rome-
ro, Sofia Breitenstein, Marc Guinjoan, Dani Marinova, Guillem 
Rico. CLICAR AQUÍ

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI

http://www.amic.media/media/files/file_352_1266.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El mesurament dels públics. Davant 
la carència d’estudis cross-media, la 
resposta està en un sistema integrat
Per Redacció OCC InCom-UAB / Observatori Comunicació

 

L’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-
UAB) es va presentar per primera vegada al marc de la Jornada 
Dissenyant eines per mesurar l’audiència digital a Catalunya, 
organitzada pel centre de recerca InCom-UAB, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i la Generalitat de Catalunya. 
L’acte va ser al Palau Robert de Barcelona el 9 de juny del 2017.

Amparo Huertas, directora de l’Institut de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), va explicar 

que “l’Observatori neix amb l’objectiu de difondre informació i 
recursos adreçats al món acadèmic i professional, a més de 
convocar i promoure anualment trobades per poder debatre i 
discutir sobre temes d’actualitat”. Huertas defineix l’OCC In-
Com-UAB com “un producte viu”, “vivim en un món on no hi ha 
més remei que qüestionar-se constantment, perquè cada dia 
apareix una cosa nova”. L’Institut de la Comunicació vol oferir 
“un servei per contribuir a trobar vies de sortida, idees i dades 
als reptes que s’enfronta avui en dia la comunicació”. Huertas 
va convidar a tothom a “entrar i remenar a l’OCC InCom-UAB i 
fer-nos arribar suggeriments i  idees, atès que l’objectiu és que 
sigui una eina col·laborativa i participativa”. Javier Lafuente, vi-
cerector de la UAB, va destacar el treball que es desenvolupa 
a l’InCom i va apuntar que “el nostre objectiu com a universi-
tat pública és tenir impacte en la societat i donar resposta, i 
l’Observatori n’és un bon exemple”.

Huertas va aprofitar també per anunciar que la propera edició 
de l’Informe de la Comunicació a Catalunya, corresponent al 
bienni 2015-2016, se’n presentarà el proper mes de setembre. 
El material publicat a aquest informe, que va nàixer a l’any 
2000, és pot consultar a l’OCC InCom-UAB.
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Els actuals reptes del mesurament dels públics: ètica, au-
ditories i tests
La primera taula rodona de la Jornada es va dedicar a debatre 
sobre els reptes per conèixer el consum dels mitjans de comu-
nicació a Catalunya. Salvador Planas, responsable del servei 
d’innovació i cooperació de la Generalitat de Catalunya, va des-
tacar la necessitat d’establir un nou marc per potenciar més la 
qualitat que la quantitat i apostar per la redacció de continguts 
més rigorosos i profunds que no es basin en clics fàcils. Planas 
va explicar que han detectat que alguns mitjans canvien mètri-
ques i contracten matemàtics enlloc de periodistes. Com a re-
flexió final de la presentació de la taula on ell era el moderador, 
va instar a mantenir un comportament ètic a l’hora d’elaborar 
continguts.

Jordi Català, cap d’anàlisi i explotació d’audiències de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), va fer una 
pregunta molt útil de cara a la definició dels reptes actuals: què 
ens estem deixant ara sense mesurar?. Cal valorar, per exem-
ple, què mesura i què no Kantar Media. Català també va apun-
tar que seria millor si es poguessin tenir totes les dades juntes 
de diferents fonts i, per això, és necessari el consens, tot i que 
admet que serà “un camí llarg i difícil”. Català creu que el nou 

model podria passar per la persona, el PPM (Personal People 
Meter) podria donar resposta a les audiències audiovisuals, de 
TV, ràdio i Internet.  Insta a què “s’ha de començar a validar 
un nou sistema de mesura perquè tot acabarà a les xarxes”. I, 
emfatitzant les seves preocupacions, Català va tancar la seva 
intervenció recordant la gairebé imminent arribada del 5G.

Oriol Jara, membre del Clúster Audiovisual de Catalunya i re-
centment anomenat Director de Programes a Mediapro, des de 
la seva experiència a Minoria Absoluta va destacar la forta in-
fluència dels nois i noies adolescents en la definició de l’oferta 
cultural. Com a creador de continguts, va apuntar l’èxit de con-
tinguts èticament qüestionables a Internet. Es troba amb pro-
ductes que a ell, personalment, no li agraden, però que “sorpre-
nentment funcionen”. Jara defineix el futur com a incert però a 
la vegada màgic i apassionant.

Josep Ritort, secretari general de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC), va destacar la importància 
de l’auditoria dels mitjans per oferir dades fiables i contrastades. 
Ritort va apuntar que “el 30% del tràfic digital és fraudulent i que 
la tendència a l’auditoria és oferir més seguretat a l’audiència”.
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Karma Peiró, directora de Nació Digital -una publicació amb un 
recorregut de més de 20 anys a Internet-, va tancar aquesta 
primera taula de la jornada. Peiró va comentar que “el diari di-
gital optimitza el contingut del web per a tots els dispositius 
monitors, tauletes i mòbils” i va assenyalar que “només un 30% 
del contingut es consumeix a través de l’ordenador i la resta per 
smartphones”. Peiró considera que “les dades són el petroli del 
segle XXI” i “un mitjà és periodisme però també és tecnologia i 
publicitat”. La directora de Nació Digital constata que “les mè-
triques actuals estan superades si no donen més detall, si no 
donen valor qualitatiu (ara només ofereixen el quantitatiu) i si no 
hi ha més segmentació”. Peiró va comentar que a Nació Digital 
estan testant el seu propi mecanisme de mesurament.

Com mesurar l’audiència total
La segona taula, destinada a apuntar propostes per mesurar 
una audiència cada vegada més disseminada i granulada, va 
estar moderada per Salvador Alsius, vicepresident del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Alsius va explicitar “la ne-
cessitat de comptar amb sistemes de mesura més fiables”.

Javier Callejo, professor de sociologia de la comunicació de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a 

més d’apuntar un adjectiu més –“audiència gasosa”-, va afirmar 
que la “medició de l’audiència és una necessitat del mercat” i 
va plantejar una pregunta clau: “es necessari mesurar les au-
diències?”. Callejo va argumentar per què era pertinent aquesta 
pregunta i, per exemple, va reflexionar sobre l’efecte de la ten-
dència cap al pagament per l’accés als continguts.

Fernando Santiago, director tècnic de l’Asociación para la In-
vestigación de Medios de Comunicación (AIMC), va afirmar 
que “Espanya té un dels sistemes d’auditoria més sòlids i forts 
de tot el món” i va manifestar la necessitat de fusionar dades 
davant la carència d’estudis cross-media. Santiago va apuntar 
que “la medició multipantalla d’un mateix usuari és la clau ac-
tual i l’única solució passa per la integració dels mesuraments”. 
En aquesta línia, va comentar que el model basat en la fusió de 
panels mostrals de diferents dispositius amb bases censals di-
ferents es comença a desenvolupar a països amb gran taxa de 
penetració d’Internet com Noruega, Suècia, Alemanya, Holanda 
i Suïssa. L’objectiu és arribar a quantificar l’audiència total.

Finalment, Jordi Gilabert, CEO de Konodrac, aposta també 
per noves mètriques de contacte i d’interacció. En definitiva, 
per més coneixement de l’usuari per orientar i generar oferta. 
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A més, Gilabert va indicar que cada vegada s’opta més per la 
mesura qualitativa.

A partir del consens, s’ha de 
crear un nou estudi que sigui 
un referent
Carmina Crusafon, subdirectora 
de l’Observatori Iberoamericà de 
la Comunicació (OIC) de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), va ser l’encarregada de 
concloure l’acte amb l’elaboració 
d’un comentari resum perso-
nal. Per a començar, Crusafon 

va apuntar les set tendències internacionals en el món de les 
audiències digitals: (1) el consum multipantalla, (2) els models 
híbrids entre els sistemes clàssics i digitals, (3) el nou tàn-
dem d’anunciants i audiències digitals, (4) la fórmula màgica 
d’Analytics i Engagement, (5) l’afectació al model d’ingressos 
dels mitjans de comunicació, (6) l’ecosistema col·laboratiu dels 
gegants digitals i els mitjans de comunicació, i (7) els reptes del 
Big data, com l’accés i la transparència.

A continuació, Crusafon va puntualitzar els reptes per conèi-
xer el consum dels mitjans de comunicació a Catalunya. A una 
primera fase del mesurament digital es va fer servir  l’Analytics 
i ClickBaits, i aquest període ha servit per a identificar clares 
necessitats, com el creuament de dades, la segmentació de les 
audiències –a partir de perfils sociodemogràfics i de mercats 
geogràfics-  i la demanda de més criteris qualitatius. Dins d’una 
segona etapa, Crusafon apunta l’engagement, o com mesurar 
la fidelització dels usuaris.

Ara bé, Crusafon va destacar, com a element imprescindible, 
el consens entre tots els agents implicats: empreses de me-
surament, mitjans, administració i mitjans. De fet, a l’inici de la 
jornada, el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC), Roger Loppacher, va demanar un nou sistema integrat i 
homologat per mesurar continguts audiovisuals perquè sigui la 
referència del sector.

L’Observatori és un nou espai digital disponible a l’adreça 
http://observatoricomunicacio.cat/  que farà un seguiment per-
manent del sector comunicatiu per tal d’esdevenir una font 
d’informació bàsica tant per a l’àmbit acadèmic com per al pro-
fessional. S’actualitzarà a diari tant amb continguts propis com 
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amb continguts aliens. Hi haurà una agenda d’activitats desen-
volupades a Catalunya i cròniques d’esdeveniments ja realit-
zats, notícies d’actualitat i ressenyes de novetats editorials, a 
més de l’actualització permanent de les dades recollides per 
a l’elaboració de l’Informe de la Comunicació a Catalunya, un 
projecte que es ve desenvolupant des de l’any 2000 i que es 
publica de manera biennal amb el suport de la Generalitat i el 
patrocini de Gas Natural Fenosa.
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Subscriptors abans que anunciants
Per Adrián Caballero, periodista i politòleg / revista Capçalera

És realista un model de negoci per a la premsa digital basat en 
els ingressos per subscripcions? Als Estats Units i altres països 
volen deslliurar-se de l’excessiva dependència de la publicitat. 
A casa nostra, aquesta aposta es mira amb escepticisme.

El passat gener, la direcció del New York Times (NYT) va donar 
a conèixer Journalism that stands apart, un document on es 
detallen els plans del conegut rotatiu per al futur a mig termini. 
La principal aposta és el fet de convertir el model de negoci 

del diari en subscriber-first, és a dir, prioritzar la subscripció 
als ingressos per publicitat. Unes subscripcions que, apunten, 
haurien de donar-se bàsicament en la versió digital.

I, mentre que en molts mitjans s’està consolidat el fenomen del 
clickbait, el New York Times anuncia que “no intentarà guanyar la 
batalla de les pàgines vistes”. Segons l’informe, els responsables 
del diari consideren més adient “oferir un periodisme tant bo que 
milions de persones al món vulguin pagar per ell”. L’estratègia 
els funciona des de 2012, quan els ingressos per subscripcions 
ja van superar els de la publicitat. A més, segons dades oficials 
del rotatiu, mentre els ingressos totals del diari per publicitat, el 
2016, van caure un 9% (un 16% en la publicitat impresa), el in-
gressos per subscripcions digitals es va incrementar en un 17%. 
En total, els ingressos per subscripció es van incrementar un 3%.

Ara, amb la vista posada en el futur, l’objectiu és que les dife-
rents modalitats de subscripcions al diari en paper es conver-
teixin en subscripcions únicament digitals. En aquest sentit, no-
més el 2016, el NYT va aconseguir més de mig milió de noves 
subscripcions purament digitals, i ja són 1,6 milions el total de 
subscriptors digitals i més de 3 milions la totalitat de subscrip-
cions al diari en qualsevol de les seves modalitats.
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Apostes divergents
Ara bé, el NYT no és l’únic mitjà al món que està posant el 
focus a dependre dels subscriptors en comptes dels ingressos 
per publicitat. Juan Varela, periodista especialitzat en anàlisi 
de mitjans, cita casos d’èxit com el de La Nación, a l’Argentina, 
o El Mercurio, a Xile, els quals han concentrat gran quantitat 
de subscriptors a base de bon periodisme i, al mateix temps, 
d’ofertes atractives.

Del NYT i d’aquests diaris llatinoamericans, Varela destaca que 
mantenen des de fa uns anys “una política de subscripció molt 
agressiva”. També als Estats Units cada cop són més els mi-
tjans que busquen ampliar el negoci per mitjà de les subscrip-
cions. “Altres mitjans dels EUA estan apostant més clarament 
per les subscripcions perquè veuen que amb la publicitat no 
n’hi ha prou”, assenyala Ismael Nafría, periodista especialitzat 
en mitjans digitals. Per a ell, el Project 2020 del The New York 
Times és la continuació d’una línia editorial per part d’un mitjà 
que, “des de fa temps, aposta pel periodisme de qualitat”.

Per a tots els mitjans que volen apostar per aquest tipus de 
model de negoci, Juan Varela els adverteix que al nostre país 
hi ha una taxa de conversió d’usuaris a subscriptors molt baixa, 

cosa que obliga a generar un gran volum d’usuaris per obtenir 
més subscriptors. Reconeix Varela, però, que als Estats Units 
aquesta conversió és més senzilla perquè hi ha el que ell ano-
mena una “cultura de la subscripció”. “Un 80% de la venda de 
diaris als EUA és per subscripció, tot al contrari que a Espan-
ya”, apunta Varela, que, des del setembre, és l’actual director 
del Diari de Tarragona.

Només per a certs mitjans
Aconseguir que un diari funcioni en gran part gràcies als in-
gressos per subscripció és possible a Espanya? Entre els diaris 
més importants existeixen casos aïllats, tot i que ni el més lle-
git, El País, vol donar aquest pas. El seu director adjunt, David 
Alandete, es mostra clarament pessimista: “El model no ha de-
mostrat ser suficientment rendible com per mantenir grans in-
fraestructures informatives”, argumenta, al temps que conside-
ra que potser és vàlid “per a mitjans nous que no tenen massa 
treballadors”. En definitiva, des de la direcció d’El País creuen 
que “el model basat en subscripcions no funcionarà ni a El País 
ni a cap capçalera gran”.

Ismael Nafría no hi està gens d’acord. Malgrat reconèixer que 
els anunciants continuaran aportant força recursos als mitjans, 
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Nafría té clar que “les subscripcions, necessàriament, han de 
formar part del model de negoci dels diaris” ja que, insisteix, 
“en la major part dels casos la publicitat no serà suficient per 
mantenir els negocis periodístics”. A El País, tot i que el seu 
director, Antonio Caño, va anunciar el març de 2016 la transició 
cap a un producte estrictament digital, el diari no es planteja ni 
tan sols posar un mur porós, a l’estil de l’ARA o l’alemany Die 
Welt. “No ens plantegem el model de subscripcions pagades”, 
insisteix Alandete.

Tant el professor de la Universitat de Navarra com Juan Varela 
consideren que una de les claus per implementar un model de 
diari basat en les subscripcions és el fet de conèixer a fons 
aquest grup de lectors. “Cal generar una comunitat, diferenciar-
se i oferir un producte únic”, afegeix Alfonso Vara. Sembla que 
un model de “subscripció primer” és més aviat una solució per 
a mitjans petits que coneixen bé la seva comunitat de lectors. 
Els experts coincideixen a assenyalar dos tipus de mitjans que 
tenen més fàcil poder sobreviure amb aquest model de negoci: 
els especialitzats per temàtica (concentrant amb peces de qua-
litat i profundes els seguidors d’aquestes temàtiques) i els lo-
cals, amb experiència en la informació d’una ciutat o zona con-
creta, amb una agressiva tàctica comercial de subscripcions i 

destacant-se, com és obvi, de qualsevol tipus de competència. 
Així ho veu Vara. “El model d’ingressos del teu mitjà està molt 
relacionat amb què ofereixes”, afegeix.

Sembla encara aviat, doncs, per jutjar la viabilitat del model que 
presenta The New York Times però el que costarà encara més 
és saber si el model, basat en un periodisme de qualitat que 
se centri a aconseguir subscriptors en comptes dels ingressos 
per publicitat, és viable al nostre país. Cap dels grans diaris a 
Espanya està decidit a donar el pas i el més semblant a Cata-
lunya és el “mur porós” de l’Ara. En clau local, bona part de les 
capçaleres digitals encara confien a atraure el màxim de visites 
i, amb això, facilitar la tasca comercial per aconseguir la viabi-
litat per mitjà de la publicitat. El pescaclics o clickbait, doncs, 
sembla tenir encara recorregut, mentre els comptes dels diaris 
depenguin dels ingressos per publicitat.   
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