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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Segon EGM 2017: Panorama complicat per al mitjà imprès i crescuda del món digital
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El Global Summit d’AMEC reunirà a Madrid a més de 300 experts sobre mesurament de la comunicació

COMUNICACIÓ DIGITAL
”Blockchain”, la tecnologia que vol deixar fora de joc els gegants d’internet

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària creixerà aquest any a Espanya més del doble que la mitjana europea

NOVES EINES
4 tips per integrar les RRSS en una estratègia relacional dels editors

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Laia Altarriba: “La primera divisió encara passa per ser un diari en paper als quioscos”

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: ”Tenir un gran butxaca no és la solució”, segons Jeff Bezos
TRIBUNA: Periodisme, la millor recepta contra la postveritat
ENTREVISTA: Opt In: Una eina gratuïta ajuda a gestionar butlletins més eficaços
ANÀLISI: Deu claus del Congrés Internacional Mediamorfosis. Perspectives de la innovació en periodisme
DOSSIER: Algunes estratègies del clàssic “Writing Tools” per escriure millor
OPINIÓ: Prisa revoluciona el sector periodístic

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



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Segon EGM 2017: Panorama 
complicat per al mitjà imprès i 
crescuda del món digital
Per Ymedia Viceum i Comunicació 21

Els mitjans impresos presenten en aquest últim acumulat un pa-
norama semblant als anteriors, més que complicat. Revistes és 
el mitjà imprès més llegit amb una penetració del 33,9%, caient 

un 3,7% respecte al tancament de 2016. Totes les capçaleres 
mensuals del rànquing cauen a excepció de “Mi Bebé y Yo”, i 
“Viajes National Geographic”. La líder “Muy Interesante” conti-
nua en el primer lloc tot i deixar escapar un 8,1% de l’audiència 
respecte al mateix acumulat de l’any passat. Per la seva banda, 
els títols setmanals també cauen, a excepció d’”El Jueves”, que 
augmenta un 3,8% respecte al 2n EGM de 2016. “Pronto” con-
tinua líder sobrepassant la barrera dels 2,5 milions de lectors. 

Quant als diaris, la seva penetració baixa 1,7 punts respecte 
a l’últim acumulat de 2016, fet que suposa una pèrdua d’un 
6,4% de l’audiència. L’esportiu “Marca” continua líder tot i que 
en aquest acumulat no aconsegueix superar la barrera dels 2 
milions de lectors i es queda amb 1.973.000 lectors. Entre els 
generalistes, “El País” guanya amb 1.101.000 lectors lidera 
deixant a “El Mundo” en segon lloc amb 672.000 lectors diaris.

En el cas d’Internet, millora un 3,5% respecte a l’últim acumulat 
de 2016, i aconsegueix augmentar un 6,7% respecte al 2n EGM 
de 2016. En aquest àmbit cal destacar la caiguda de penetració 
dels ordinadors, que perden un 1,5% respecte al mateix moment 
de l’2016. Això es deu a la proliferació de l’ús d’internet a través 
de dispositius mòbils com els Smartphones i les Tauletes que 
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augmenten la seva connexió a Internet en un 6,9% i un 5,4% 
respectivament. Pel que fa a les activitats en línia, la missatgeria 
instantània continua líder amb més de 28 milions d’usuaris únics 
i amb un augment de la seva penetració del 9,7% respecte al 2n 
EGM de 2016. Pel que fa a creixements, el visionat de progra-
mes de televisió a través de la xarxa, és l’activitat que més aug-
menta amb prop del 32% del creixement de l’audiència. L’escolta 
de música a través de la xarxa també creix i aconsegueix anotar 
un augment del 19%. Pel que fa a les activitats que més pene-
tració perden, se situa la participació en Blogs o Fòrums (-16%).

L’accés diari a internet segueix sense tocar sostre i segueix 
creixent onada a onada mantenint-se per sobre de la barrera 
dels 29 milions d’internautes diaris. Això suposa un increment 
del 7% respecte al mateix període de 2016 i prop de 400.000 
nous internautes en comparació amb l’onada anterior.

D’acord amb les dades d’aquesta segona onada d’EGM, que 
es va publicar abans d’ahir, dimecres, un 64,2% dels nens amb 
edats compreses entre els 4 i els 13 anys accedeix a Internet, 
una penetració que ha crescut gairebé set punts percentuals 
des de 2012, any en el qual EGM va incloure per primera vega-
da informació sobre l’accés de menors de 14 anys a la xarxa.

Pel que fa als usos habituals a internet, s’observa un creixement dels 
principals. La missatgeria instantània segueix sent el majoritari, tot 
i que alenteix el seu creixement en relació a les onades anteriors 
(+9,7%). Les xarxes socials, segueixen imparables mantenint un 
creixement de dos dígits en relació a 2016 (+11%). El correu electrò-
nic també guanya adeptes, però creix a un ritme molt més lent (+3%)

Cap diari de Catalunya guanya lectors

La gran majoria de diaris editats a Catalunya, Illes Balears i 
País Valencià han perdut lectors respecte l’any passat, segons 
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les dades de la segona onada de 2017 de l’Estudi General de 
Mitjans. Les úniques excepcions són “Última Hora”, “Las Pro-
vincias” i “Diario de Mallorca”, que en guanyen, mentre que el 
“Diari de Tarragona” es manté igual.

En concret, “La Vanguardia” continua com el diari amb més 
difusió segons l’EGM, amb 549.000 lectors, que suposa una 
pèrdua de 102.000 respecte la segona onada de l’EGM 2016. 
Per darrere se li acosta “El Periódico”, amb 485.000 seguidors, 
5.000 menys que l’any passat.

A força distància es troben “Levante-EMV”, amb 238.000 lec-
tors (-39.000); “Información”, amb 194.000 (-14.000); “Última 
Hora”, 166.000 (+1.000); “Las Provincias”, que avança un lloc 
amb 121.000 seguidors (+9.000), i “El Punt Avui”, que el perd 
amb 110.000 (-20.000).

Per darrere se situen “Diario de Mallorca”, que puja dos llocs 
amb 101.000 lectors (+12.000); “Diari de Tarragona”, que tam-
bé en guanya dos amb 89.000 (repeteix resultat); “l’Ara”, que 
retrocedeix dues posicions amb 87.000 (-21.000); “Mediterrá-
neo”, que també en perd dues amb 86.000 (-8.000), i tanca 
“Segre”, amb 77.000 lectors (-11.000).

La ràdio a Catalunya
RAC1 ha tancat un cop més la temporada liderant l’EGM, però 
tant l’emissora del Grupo Godó com Catalunya Ràdio empitjo-
ren els resultats de l’anterior EGM, tot i que milloren respecte 
el de fa un any. En la segona onada de 2017, RAC1 es manté 
líder amb 814.000 oients diaris de mitjana, 44.000 menys que 
en l’EGM d’abril (el seu rècord històric), però 52.000 més que 
fa un any. Per la seva part, Catalunya Ràdio registra 575.000 
seguidors, una reculada de 57.000 respecte l’anterior onada, 
però 55.000 més que les dades de juny de 2016.

Cadena SER continua tercera amb 346.000 oients de mitjana, 
el mateix resultat que en l’onada passada, i 1.000 menys que 
en la de fa un any. Quant als principals programes, El món a 
RAC1, el més escoltat, té 614.000 oients, 46.000 menys que a 
l’abril (el seu rècord històric); El matí de Catalunya Ràdio, re-
gistra 472.000 seguidors i en perd 23.000 respecte l’onada an-
terior; Hoy por hoy, de la Cadena SER, es queda amb 209.000 
oients de mitjana, un retrocés de 8.000 respecte l’EGM d’abril. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’informe sen-
cer d’Ymedia sobre aquesta segona onada de l’EGM. Només 
cal CLICAR AQUÍ  
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endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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El Global Summit d’AMEC reunirà a 
Madrid a més de 300 experts sobre 
mesurament de la comunicació
Per El Publicista

 

L’Associació Internacional per a la Mesura i Avaluació de la Co-
municació (AMEC, per les sigles en anglès) celebrarà a Madrid 
la seva Global Summit 2018, el més gran esdeveniment mun-
dial en aquest àmbit i que reunirà a més de 300 experts interna-
cionals de la comunicació i les relacions públiques.

La trobada, que tindrà lloc a mitjans de juny de l’any que ve, 
servirà per conèixer els casos d’èxit més disruptius que s’estan 

produint en el terreny de la comunicació a tot el món, especial-
ment, a través de l’anàlisi en temps real de l’smart data.

Al llarg de dues jornades es desenvoluparan diferents ponèn-
cies de grans experts de tot el món i tallers interactius sobre 
les TIC i la comunicació, s’exposaran millors pràctiques i noves 
metodologies. També es lliuraran dins d’aquest cim dels guar-
dons internacionals AMEC Awards 2018, que distingiran els tre-
balls més excepcionals i innovadors pel que fa a la investigació, 
mesurament i anàlisi de la comunicació.

Promotors espanyols
La trobada estarà assistida per dues empreses d’origen es-
panyol, Accés i Corporate Excellence (actors de referència en 
l’àmbit del mesurament de la comunicació a l’Estat espanyol 
i el mercat LATAM) que s’involucraran en la seva organitza-
ció i desenvolupament. D’una banda Accés serà l’amfitriona 
d’aquesta cimera anual, mentre que la fundació Corporate Ex-
cellence participarà com a aliada estratègica.

El CEO d’AMEC, Barry Leggetter, també ha anunciat que 
l’associació té previst incloure un capítol centrat a Amèrica Lla-
tina per representar a les companyies de la regió. “El nostre ob-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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jectiu és convertir el Global Summit de Madrid en l’eix d’un nou 
enfocament en el mercat llatinoamericà, com va passar amb la 
regió Àsia-Pacífic després de celebrar aquest any la cimera a 
Bangkok”, afirma.

Per la seva banda Richard Bagnall, president d’AMEC, s’ha 
referit al Global Summit com un esdeveniment d’”assistència 
obligatòria” per a aquells professionals que busquin respos-
tes sobre mètriques en comunicació: “Volem convertir el Glo-
bal Summit de l’any vinent en una oportunitat pràctica perquè 
els professionals de les relacions públiques i la comunicació 
puguin desenvolupar pràctiques excel·lents en mesurament i 
investigació a escala global”, indica.

L’edició d’enguany de la trobada s’ha celebrat a Bangkok els 
passats 17 i 18 de maig, albergant també a més de 300 profes-
sionals procedents dels principals mercats publicitaris del pla-
neta. Els guanyadors dels premis es poden consultar CLICANT 
AQUÍ 

El ple del TC avala els mitjans en català 
però que no excloguin el castellà

El Tribunal Constitucional (TC) ha aprovat per unanimitat quatre 
sentències que estimen parcialment els recursos que el PP i el 
Defensor del Poble van presentar contra els apartats lingüís-
tics del Codi de Consum, la Llei del Cinema, la llei d’acollida 
d’immigrants i la Llei de l’Audiovisual. 

Els magistrats declaren nul el precepte de la Llei d’acollida que 
estipulava que calia donar als immigrants formació en llengua 
catalana abans que castellana, adduint que aquest punt de la 
llei condicionava l’aprenentatge de castellà. Pel que fa al Codi 
de Consum, el TC considera que la norma és constitucional 
sempre que no s’exigeixi a les empreses privades el mateix 
grau de compliment que a les administracions a l’hora d’atendre 
els ciutadans en la llengua oficial que elegeixin. Pel que fa al 
cinema, també avala la normativa sempre que l’obligació de 
doblatge no superi el 25% de la producció total de pel·lícules, i 
no el 50% que constava a la Llei, un percentatge que el TC con-
sidera “desproporcionat”. I pel que fa a la llei de l’audiovisual 
estableix que la preeminència del català als mitjans de comuni-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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cació públics és constitucional “sempre que no suposi l’exclusió 
del castellà”. (d’El Món)

Els llocs preferits per llegir les 
notícies a Espanya

L’Estat espanyol es presenta com un dels països amb major 
penetració de smartphones. Un escenari al qual si sumem el fet 
que a l’Estat espanyol internet ja es posiciona com la principal 
font de notícies, els espanyols consumeixen informació pràcti-
cament en qualsevol lloc que hom pugui imaginar. D’acord amb 
les dades del Reuters Institute, el 46% de les persones que 
accedeix a notícies ho fa des de la comoditat del seu llit. Una 
de les grans avantatges de l’adaptació del consum de notícies a 
aquests dispositius que s’adeqüen als hàbits de cadascú. 

En segona posició apareix el transport públic on el 42% dels parti-
cipants assegura consumir notícies. I, com no podia ser d’una altra 
manera, és al lavabo el que tanca el podi, ja que el wàter és el lloc 
escollit per llegir notícies pel 32% dels enquestats. (de Totalmedios)

Els tertulians suspenen en credibilitat, 
el mateix que YouTubers i tuiters

Estudio de Comunicación i Servimedia presentaven aquest di-
lluns l’estudi El Periodisme en la seva realitat social i tecnològi-
ca en els cursos d’estiu de la Universitat Rei Joan Carles sobre 
els que tenen més credibilitat per a la audiència: col·laboradors 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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1. Televisor Curved UHD de Samsung de 49” UE49MU6675: sense assegurança, 30 quotes de 34,00 €; amb assegurança, 30 quotes de 44,00 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 % (TAE 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: sense assegurança, 
1.020 €; amb assegurança, 1.320 €. El televisor es pot adquirir sense formalitzar l’assegurança. També disponible amb pagament al comptat. PVP sense assegurança: 1.020 €; PVP amb assegurança: 1.320 €. Per a altres opcions de finançament, consulta la teva oficina 
de CaixaBank. Promoció i venda oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 30-6- 2017. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions 
de venda, consulta www.CompraEstrella.com 2. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció 
de les polítiques de risc de l’entitat. 3. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de 
subscripció. SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i 
autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1937-2017/09681

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

Un televisor Samsung,1

al 0 % TAE2

AMIC 188x122.indd   1 17/5/17   12:09
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especialitzats i periodistes redactors susciten més credibilitat i 
confiança:

· Wikipedia és la plataforma pitjor valorada per a aquells entre-
vistats que dediquen la major part del temps en Mitjans de Co-
municació i plataformes socials a obtenir coneixements; mentre 
que les pàgines web oficials d’empreses, institucions i altres 
tipus d’organitzacions són la font que més credibilitat i/o con-
fiança els produeixen. 

· El 30,6% dels entrevistats indica que les agències de notícies 
són un mitjà online més i ja no les consideren únicament com a 
proveïdores d’informació. 

· Les plataformes socials poden arribar a substituir als Mitjans 
de Comunicació en major o menor mesura segons el 65,6% 
dels participants.

Aquestes són algunes de les conclusions més rellevants de 
l’estudi presentat per José Manuel González Huesa, director de 
Servimedia i del curs i per Jesús Ortiz Álvarez, Consultor Sènior 
en Estudi de Comunicació. Per a l’anàlisi es van tenir en comp-
te 402 qüestionaris que complien els requisits de validació. Els 

participants són persones relacionades amb el món del Perio-
disme i la Comunicació i usuaris dels mitjans aliens al sector. 
D’aquesta manera es va aconseguir tant una visió tècnica com 
genèrica. Les preguntes van buscar valoracions pel que fa a 
l’obtenció d’informació i coneixements, deixant de banda altres 
aspectes com l’entreteniment.

Entre les conclusions destaca que els tertulians i els que lide-
ren l’opinió en plataformes socials com YouTube, Twitter i blogs 
suspenen pel que fa a la credibilitat i la confiança que susciten 
entre els participants. No obstant això, aquests qualifiquen amb 
molt bona nota als col·laboradors especialitzats, els periodistes 
redactors i els departaments de Comunicació de la font. Mitjans 
de Comunicació periodístics i blogs especialitzats obtenen una 
qualificació propera al notable. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi com-
plet CLICANT AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La Veu de l’Anoia, premiada al Sopar 
Empresarial UEA 2017

Ahir dijous 6 de juliol s’ha celebrat el XVII sopar anual de la 
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) a l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada. Durant l’acte s’ha fet entrega dels premis que reco-
neixen l’actuació i contribució de petites i mitjanes empreses 
de la comarca. El setmanari La Veu de l’Anoia ha estat el mitjà 
reconegut en la categoria de comunicació gràcies a la seva tra-
jectòria de 35 anys i l’aportació social que ha suposat pel territo-
ri. La Directora General de la publicació, Pia Prat, qui també és 
membre de la junta de l’AMIC, ha recollit el guardó i ha destacat 
en el seu discurs el valor de la proximitat dins l’àmbit periodístic.

Més de mig miler de persones han assistit a l’acte, on també 
s’ha premiat la feina d’altres empreses en diverses categories 
específiques com la innovació, el compromís social o el món 
del motor. En el seu discurs, el president de la UEA, Blai Paco, 
ha posat de relleu la motivació dels anoiencs i ha afirmat que 
“junts estem trobant la fórmula per treure la nostra comarca de 
la crítica situació en la què es trobava”. 

Llistat de premiats:
Premi a l’Empresa Innovadora: Rivisa
Premi a la Capacitat Emprenedora: Iguana Comunicacions
Premi a la Trajectòria Empresarial: Garatge Montserrat
Premi a la Institució: Mútua General de Catalunya
Premi al Compromís Social: Gràfiques Vilanova 
Premi a la Millor Implementació TIC, en col·laboració amb 
TIC Anoia:  Interiorvista 
Premi Campus Motor Anoia: Clúster de la Indústria 
d’Automoció de Catalunya 
Premi a la Millor Estratègia de Comunicació Empresarial, 
en col·laboració amb la Demarcació Catalunya Central del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya: Dyneke
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El Espanyol compleix amb el seu pla 
de negoci i perd 2,7 milions d’euros 
en 2016

Cenyir-se al pla establert i no improvisar, sobretot en matèria 
de despeses. Són les bases sobre les que es va configurar el 
projecte de negoci de El Espanyol fa ja més de dos anys, partint 
d’un voluminós matalàs de 17,1 milions d’euros en els fona-
ments i amb l’objectiu de fixar la rendibilitat a partir del tercer 
any de vida .

Aquest va ser el compromís que van adquirir els membres fun-
dacionals del mitjà amb els seus accionistes. I de moment van 
complint els punts principals. El Lleó d’El Espanyol Publica-
ciones, la societat editora d’El Espanyol, va tancar l’any 2016 
amb un registre de 2,7 milions d’euros en pèrdues. Tot i ser 
negatives tant la xifra de resultat com la d’EBITDA (-3 milions 
d’euros), totes dues estan en línia amb el dèficit previst.

En canvi, la xifra d’ingressos es va situar per sota del que 
s’esperava. El projecte fundat per Pedro J. Ramírez va facturar 
un total de 6.444.175 euros en el seu primer any d’activitat com-

pleta. És a dir, es va quedar a 600.000 euros dels 7 milions pre-
vistos. D’aquesta quantitat total, 5.789.342 euros corresponen 
a la xifra de negocis, mentre que els 650.083 euros restants 
procedeixen de “treballats realitzats per l’empresa per al seu 
actiu”. (d’El Confidencial)

Henneo duplica el seu Ebitda i pren 
posicions en la consolidació del 
sector
El Grupo Henneo va obtenir un benefici operatiu (EBITDA) de 8 
milions d’euros en l’exercici de 2016. L’antic Grupo Heraldo va 
registrar unes pèrdues de 3,1 milions d’euros en el resultat con-
solidat de l’any passat, com a conseqüència de l’efecte negatiu 
derivat de la modificació de l’impost de societats. En concret, la 
mesura fiscal va tenir un impacte de 6,1 milions d’euros, quan-
titat que va polvoritzar els 3 milions que reflectia la companyia 
abans del pagament d’impostos.

Entre les seves societats participades, 20 Minutos Editora va 
tornar als números negres, en guanyar 75.000 euros l’any pas-
sat (el 2015 va perdre 2 milions); mentre que la publicació ban-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

dera del grup - Heraldo d’Aragón- es va deixar 1,2 milions. Els 
ingressos del grup aragonès van millorar un 12% l’any passat, 
fins als 120 milions d’euros.

La facturació del propietari va ascendir fins als 120,2 milions 
d’euros, un 12% més que el 2015, quan va ingressar 106 
milions. D’aquesta xifra, 41 milions provenen de la venda 
d’exemplars (-5%), mentre que la prestació de serveis reportar 
76.100.000 d’euros. Dins de les despeses, la partida de costos 
de personal va ascendir fins als 49,9 milions d’euros, quan el 
2015 van representar 44.800.000. I encara augmentarà més 
aquest any amb la suma de l’equip de Lainformacion.com. (de 
Dircomfidencial)

Els treballadors acusen el Grup Zeta 
de bloquejar les negociacions

Els treballadors del Grup Zeta i els representants de la com-
panyia segueixen enrocats en una situació amb difícil solució. 
La plantilla assegura que des dels representants del Grupo 
Zeta no només no estan posant de la seva part per arribar a un 
acord, sinó que no estan disposats a cedir en la seva postura 

davant les peticions de la plantilla, principalment de El Perió-
dico i Sport. En aquesta mateixa línia, els representants dels 
treballadors han anunciat a través d’un comunicat que no re-
nunciaran a les seves peticions i que seguiran exigint que es 
valori la feina que fan.

I mentrestant, des del Grupo Zeta també es mantenen immò-
bils. L’empresa no està per la labor de retornar la rebaixa sala-
rial que han hagut d’afrontar els treballadors des d’aquest mes 
de juliol. A més, els membres del Comitè d’Empresa han asse-
gurat en un comunicat que des Zeta no estan prenent mesures 
per evitar una possible sortida massiva de treballadors que pu-
gui produir-se a curt termini. (de Prnoticias)

Condemnen l’ABC a pagar una multa 
per robar i manipular una imatge

El rotatiu madrileny ABC haurà de pagar una multa de 480 eu-
ros a Lluís Bartra per haver il·lustrat la portada del diari del dia 
3 de juliol amb una fotografia d’una estelada sense permís del 
propietari, i a més, per haver manipulat l’obra original i haver 
signat la coberta com si fos una creació del diari. L’Audiència 
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Provincial de Barcelona condemna el rotatiu per atemptar con-
tra la propietat intel·lectual, però també pel dany moral causat a 
l’autor, que va veure manipulada la seva obra. La sentència, a 
la qual ha tingut accés El Món, estableix que l’ABC “ha vulnerat 
el dret de propietat intel·lectual sobre l’obra plàstica titulada Es-
telada”. Es condemna el demandat a pagar una indemnització 
de 480 euros i a fer front als costos derivats del procés judicial. 
(d’El Món)

Un observatori monitoritza la 
islamofòbia als mitjans

L’Institut Europeu de la Mediterrània i la Fundació Al Fanar han 
creat l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans. La iniciativa té 
un doble objectiu. Per una banda, identificar i denunciar les in-
formacions que estigmatitzen el conjunt de persones musulma-
nes i l’islam. Per l’altra, difondre recomanacions i bones pràc-
tiques per promoure una narrativa periodística més inclusiva i 
precisa. El manifest defensa “el paper que el bon periodisme, 
precís, equilibrat i conscient de la seva funció com a formador 
d’opinió i fixador d’imaginaris, pot jugar a l’hora de fomentar una 
societat inclusiva”.

Des de gener, el projecte monitoritza els diaris La Vanguar-
dia, El Mundo, La Razón, 20 Minutos, El País i eldiario.es. 
L’Observatori no vol que la seva funció s’entengui com un “atac” 
als mitjans, sinó com “una aportació per proporcionar eines que 
facilitin la representació d’una societat diversa”. A banda de la 
identificació d’exemples d’islamofòbia i d’articles que no estig-
matitzen l’islam, l’Observatori també recull iniciatives i bones 
pràctiques existents; inclou un glossari sobre l’islam, i ofereix 
articles sobre la qüestió elaborats ad hoc per al projecte. (de 
Comunicació 21)
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“Blockchain”, la tecnologia que 
vol deixar fora de joc els gegants 
d’internet
Per Jordina Molas / Notícies CCMA

En 20 anys, internet ha revolucionat la manera de comunicar-
nos, a través de les xarxes socials, i la manera de viatjar o com-
prar online. Però va tardar més de 20 anys a estendre’s a tota 
la població. Els experts ho consideren una gran onada de canvi, 
però asseguren que és ara quan estem davant del verdader 
tsunami. I qui el provocarà? Doncs la tecnologia “blockchain”, o 
cadena de blocs, que comença a fer-se un lloc a internet.

Internet ara funciona de manera centralitzada, amb grans em-
preses com Google, Facebook o Amazon, que gestionen la in-
formació dels seus usuaris i després la distribueixen als seus se-
guidors. El canvi que proposa blockchain és saltar-se aquest pas 
i que tothom tingui accés a la informació, que les dades siguin 
compartides i no s’hagi de passar per una empresa intermediari.

Com s’aconsegueix? Els ordinadors estan en xarxa i van fent 
còpies de seguretat de tots els canvis, com si fessin fotos cada 
10 minuts de les transaccions que es van fent. Funciona com 
una base de dades protegida amb criptografia, organitzada 
amb una mena de registre comptable.
És la tecnologia que ha permès desenvolupar la moneda virtual 
bitcoin, que només en seria la punta de l’iceberg. Però va més 
enllà del sistema bancari i pot abastar tots els sectors econò-
mics. I per això ja estan sortint els primers manuals per explicar 
què és i l’impacte que pot arribar a tenir, com “Blockchain: la 
revolución industrial de internet”, d’Álex Preukschat.

Així funciona “blockchain”
Un exemple per entendre la tecnologia blockchain: quan compres 
un cotxe, la Direcció General de Trànsit ha de certificar el canvi de 
propietari. Amb aquesta tecnologia, comprador i venedor registrarien 
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el canvi a internet, i tots els ordinadors connectats a aquesta xarxa 
tindrien aquestes dades i en guardarien una còpia. Com que tothom 
tindria les dades, no es podrien fer trampes per modificar-les.

Per això, els seus defensors, com els fundadors de l’empresa 
Atraura, dedicada exclusivament a projectes amb blockchain, la 
consideren segura, perquè afirmen que matemàticament no es 
podria alterar i que té l’avantatge que la xarxa mai cau ni es penja.

L’usuari, però, no hauria de notar els canvis. Seguirà utilitzant 
les aplicacions i internet com fins ara. És el que proposen tres 
joves de 20 anys que han creat Verse, una aplicació que gestio-
nen amb blockchain per fer pagaments per mòbil.

El que també podria notar l’usuari són solucions noves per impulsar 
el vot electrònic i per fer registres únics de les dades sanitàries de 
cadascú o d’un cens. Hi ha països que ja han decidit pujar a aquest 
tren, com el Japó i Dubai, que vol ser un país blockchain 3l 2020.

A Catalunya, cada cop hi ha més interès per aquesta tecnolo-
gia, tant des dels petits emprenedors com des de les adminis-
tracions. S’ha creat, també, el fòrum BCN Blockchain Meetup 
com a viver d’idees per acostar-la al gran públic.

El problema de l’electricitat
Per fer funcionar una “blockchain” calen ordinadors molt po-
tents i que gasten molta electricitat perquè estan sempre enge-
gats per fer còpies de seguretat.

A Catalunya, l’electricitat és molt cara, però en països com la 
Xina ja han comprat centrals elèctriques senceres. I és que 
mantenir una sola xarxa de “blockchain” pot necessitar tanta 
electricitat com tot Dinamarca.

La transformació digital de l’agència 
de publicitat

La AEACP -Associació Espanyola d’Agències de Comunica-
ció Publicitària- ha publicat l’estudi “La transformació digital de 
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l’agència de publicitat”, de Jürg Kaufmann Argueta, professor 
de la Universitat de Navarra, que té com a objectiu descriure 
l’impacte de la revolució digital a l’estructura i activitat de les 
agències publicitàries.

Partint que la digitalització dels continguts i la consolidació 
d’Internet com a xarxa essencial de comunicació són, amb pro-
babilitat, el principal desafiament al qual s’ha enfrontat la indús-
tria publicitària al llarg de la seva història, l’investigador aborda 
com les agències s’enfronten a aquest nou entorn, des de la 
perspectiva de com desenvolupen la seva feina fins als canvis 
interns que han d’executar.

Com a base de l’estudi va ser triat el Comitè Executiu de la 
AEACP, ja que d’acord a dades de InfoAdex, les seves agències 
associades facturen al voltant del 85% de la inversió gestiona-
da pel sector a Espanya, sent moltes d’elles grans companyies 
multinacionals. Així, s’ha realitzat un estudi empíric conformat 
per entrevistes en profunditat i per enquestes en línia que van 
ser aplicades als directius de les agències.

Prenent com a referència els resultats obtinguts, l’autor pro-
posa una sèrie de reflexions perquè les agències de publicitat 

considerin a l’hora de desenvolupar la seva transformació digi-
tal. Entre elles cal destacar la creació d’equips multidisciplinaris 
flexibles que puguin respondre millor a les necessitats o pro-
jectes, la implementació del mètode Scrum, o el concepte de 
Brand Utility, un tipus de màrqueting orientat a crear productes 
i serveis que resolguin necessitats i demandes dels consumi-
dors i, que alhora, facin créixer el valor de les marques dels 
anunciants.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi com-
plert CLICANT AQUÍ (de Control Publicidad)

Prisa vol oferir continguts de pagament

Prisa considera que els hàbits de consum en el mercat digital 
han madurat prou com “per començar a facturar pels nostres 
continguts a la xarxa i desenvolupar una política de big data que 
ens permeti incrementar substancialment els ingressos digitals”.

Amb aquesta paraules ho va anunciar el president executiu de 
la companyia, Juan Luis Cebrián, davant els seus accionistes a 
la Junta de divendres de la setmana passada. Segons el perio-
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dista i escriptor, en un context en què la publicitat en el negoci 
ha caigut un 70% i la circulació més d’un 50%, resulta pràctica-
ment inajornable la recerca de noves vies d’ingressos.

Les referències de Cebrián a aquest aspecte van acabar aquí. 
No va precisar si des del grup estan treballant en un model de 
pagament que s’activi a partir de cert nombre d’articles o en un 
model de subscripció amb continguts exclusius. 

En el seu informe econòmic del primer trimestre, Prisa destaca 
que el negoci digital  representa ja el 18% dels ingressos to-
tals del grup. La publicitat digital, amb una facturació de 10,5 
milions d’euros, està molt pròxima a superar la tradicional en 
premsa (11 milions). (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Es prepara una 2a edició del llibre 
Data Journalism Handbook

El llibre Data Journalism Handbook, publicat fa tres anys, s’ha 
convertit en una referència essencial per a milers de profes-
sionals interessats d’una manera o altra en el periodisme de 
dades. Porta acumulades més de 150.000 descàrregues i més 

de mig milió d’usuaris han accedit des de la seva publicació a 
la versió online. A través d’una col·lecció de consells i tècni-
ques dels principals periodistes, professors, desenvolupadors 
de programari i analistes de dades, s’aprèn com les dades po-
den ser la font de periodisme de dades o una eina amb la qual 
s’explica la història, o tots dos.
  

El Manual de periodisme 
de dades és un dels prin-
cipals recursos del món, 
utilitzat per estudiants, 
investigadors i professio-
nals d’aprenentatge sobre 
l’estat del camp de ràpid 
creixement de periodisme 
de dades. Ara, l’European 
Journalism Center (EJC) 
i Google News Lab han 
anunciat que el llibre tindrà 
una segona edició que es 
publicarà al llarg de 2018. 
Veure més AQUÍ (de Me-
dium)
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La inversió publicitària creixerà 
aquest any a Espanya més del doble 
que la mitjana europea
Per Marketing Dircomfidencial

No hi ha consens sobre les previsions de creixement de la in-
versió publicitària a Espanya. Hi ha estimacions més optimistes 
i altres que adverteixen cert estancament. No obstant això, to-
tes elles certifiquen un creixement del mercat a l’Estat espanyol 
superiors al 3%, que no és una taxa gens menyspreable, te-
nint en compte el recent enfonsament del sector durant la crisi 
econòmica.

A la banda de les previsions més expansives hi ha la que 
acaba de fer pública MAG Mediabrands. Segons aquest grup 
d’agències de mitjans, la inversió publicitària a Espanya crei-
xerà a un ritme del 7%, fins a arribar als 5.800 milions d’euros. 
Dada molt per sobre de la recollida en 2016 i oferta per Infoa-
dex, que va ser del 4,3%.

Aquesta taxa és així mateix més del doble que la que registrarà 
la mitjana europea el 2017, fixada en el 2,7%. Percentatge llas-
tat pel pobre creixement que registrarà el Regne Unit (+2%), 
que és -amb diferència- el mercat publicitari més gran del nos-
tre continent. Pitjor encara és la situació a França, on la previsió 
és que el mercat estigui completament estancat (+0%)
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Amb aquest 7% de creixement, Espanya serà el segon estat 
que creixi amb més força aquest any a Europa, només superat 
per Suècia, on s’estima que la publicitat millori un 8%. Posició 
que va en línia amb les previsions de creixement econòmic a 
Europa, on Espanya també està al capdavant dels països més 
potents de la regió.

L’ascens de l’Estat espanyol també és molt superior a la mitja-
na mundial, previst en un 3,7%, quan el 2016 va ser del 5,9%. 
Aquesta frenada era esperada, ja que l’any passat van esdeve-
nir diversos esdeveniments d’impacte mundial, com les Olim-
píades, Eurocopa de Futbol o Eleccions als Estats Units. 

El creixement estimat per a aquest any a Espanya se sustenta 
sobretot en l’àmbit digital, que, tot i això, recull un cert fre en el 
seu creixement, establert en 2017 en el 15% (el 2016 va ser del 
21%). A més, per a aquest any està previst que la inversió en 
mòbil acapari el 50% dels pressupostos digitals.

El mitjà que més fons publicitaris rep a Espanya seguirà sent 
la televisió, que s’espera que creixi un 4% aquest any. També 
presentaran millores la ràdio (+2%) i el mitjà exterior (+3,5%). 
Aquesta última modalitat es veurà afavorida per la instal·lació 
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dels nous suports digitals que s’han col·locat en les principals 
ciutats espanyoles, segons precisen des de MAG.

Per la seva banda, els mitjans impresos segueixen amb la seva 
particular depressió i la companyia nord-americana estableix 
un descens del 6% aquest any en la seva inversió publicitària.

Frenada en 2018
Per a l’any que ve la situació no serà tan pròspera a Espanya 
pel que fa al sector publicitari. Les estimacions de creixement 
baixen dos punts percentuals, fins a quedar establertes en el 
5%. Malgrat això, Espanya seguirà sent la locomotora d’Europa, 
ja que la resta de països creixeran encara menys.

A nivell global, la situació l’any que ve serà millor que la 
d’aquest, doncs MAG creu que la inversió publicitària creixerà 
a un ritme del 4,5%. Millora sustentada per la Copa del Món de 
Futbol a Rússia o els Jocs Olímpics d’Hivern a Corea del Sud.

Aquestes previsions d’IPG són més optimistes que altres recen-
tment publicades. En el cas del panell de Zenthinela  (directius 
d’empreses anunciants) es recull que la inversió publicitària en 
mitjans convencionals  creixerà un 4% aquest any, que és un 

punt menys que el pronòstic del mateix estudi realitzat a princi-
pis d’aquest any (veure El Butlletí de l’AMIC núm. 229)

De fet, el panell adverteix que s’està produint “una  nova relació 
entre creixement econòmic i inversió publicitària, que ara es 
regiran per un multiplicador menor que el de fa deu anys”.

Pitjor encara és l’estimació de Carat, que espera que aquest 
any la publicitat millori només un 3,7%.

Els usuaris veuen amb bons ulls el 
‘branded content’

Segons un estudi ela-
borat per Time Inc, 
l’empresa editora de 
revistes com Time, 
People o Sports Illus-
trated, nou de cada deu 
consumidors (integrants de la Generació X, dels Millennials i 
de la Generació Z) aproven que les marques utilitzin continguts 
fets a mesura per arribar-hi. Per el 89%, l’anomenat “branded 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

content” o contingut de marca és una bona via perquè els anun-
ciants destaquin a internet. I el 93% vol que les marques usin 
continguts a mida per comunicar coses interessants. A més, 
dos de cada tres consumidors diuen confiar més en aquest ti-
pus de publicitat que a la tradicional. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden obtenir és informació 
sobre el tema CLICANT AQUÍ  (de Marketing Dive)

Darwin Social Noise comença a 
treballar amb Multiópticas

Multiópticas ha assignat la gestió de la seva imatge en l’entorn 
social media i de les xarxes socials a l’agència Darwin Social 
Noise, amb el repte d’impulsar un nou plantejament estratègic 

per a la marca paraigua (Multiópticas) i la seva relació amb la 
marca estrella de la casa: mó. L’adjudicació s’ha produït des-
prés d’un concurs en què van competir tres agències, els noms 
no han transcendit. Segons informa l’agència independent 
Darwin Social Noise, aquesta haurà de “marcar el camí estratè-
gic, potenciar els continguts en xarxes socials fent ús de noves 
narratives digitals, i desenvolupar un content hub per albergar 
els continguts de la marca”. Igualment gestionarà les campan-
yes de paid mitjana en xarxes socials. 

Aquesta assignació no afecta la col·laboració que Multiópticas 
manté amb altres agències del mercat, concretament amb la 
Sra. Rushmore, responsable de l’estratègia, creativitat i produc-
ció de les seves campanyes a la resta de mitjans i de Ymedia, 
responsable de la planificació i compra de mitjans i espais pu-
blicitaris. (d’El Publicista)

WPP se’n porta el compte global de 
mitjans del grup PSA

L’agència de mitjans Mediacom ha estat l’escollida pel grup 
francès PSA (propietari de les marques d’automoció Peugeot i 
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Citroën) per gestionar el seu compte de mitjans a nivell global. 
Segons han publicat diferents mitjans econòmics i publicitaris 
internacionals, l’agència de mitjans del grup WPP s’hauria fet 
amb el compte després dur-se a terme un concurs internacio-
nal en què també han participat Zenith (Publicis Groupe), OMD 
(Omnicom Group) i Havas Media (Havas Groupe), que fins ara 
era la responsable d’aquesta tasca en diversos mercats com 
Espanya, França i la regió LATAM. 

Amb aquesta decisió, el grup concentra a les mans de Media-
com el seu compte de mitjans global, que ronda els 875 milions 
d’euros anuals (font RECMA). A Espanya és un dels més grans 
anunciants, amb més de 50 milions d’euros invertit en mitjans 
convencionals (font Infoadex) repartits gairebé a parts iguals 
entre les dues marques (Peugeot compta amb cinc milions 
d’euros més de pressupost per a publicitat, aconseguint els 27 
milions en 2016). (d’El Publicista)

El Corte Inglés ha avançat les rebaixes

La campanya publicitària de les rebaixes d’estiu d’El Corte In-
glés versiona el lema “Quiéreteme”, ja utilitzat per a les d’hivern. 

La companyia avança per primera vegada, i de manera puntual, 
el seu període de vendes estivals, que començaran el 30 de 
juny (el 29 de juny a les 22:00 hores a la botiga online). Les 
rebaixes d’El Corte Inglés van arrancar amb descomptes de fins 
a un 50% en una amplia selecció d’articles de moda, llar, oci, 
accessoris, alta gamma i firmes de prestigi.

La campanya publicitària, desenvolupada pel propi departa-
ment de creativitat d’El Corte Inglés i l’agència Pingüino Torre-
blanca, està formada per diverses peces per a premsa, ràdio i 
televisió. El rodatge de l’espot ha tingut lloc durant quatre dies 
en diferents escenaris naturals de Girona, les platges de Calella 
de Palafrugell, Empúries, Palamós i Xàbia. (d’Ipmark)

El Consell de Ministres aprova tres 
campanyes de 14.300.000 euros

El Consell de Ministres ha aprovat tres campanyes de contrac-
tació anticipada de publicitat institucional de l’Administració Ge-
neral de l’Estat, amb una inversió prevista de 14.300.000 euros. 
Les campanyes, impulsades, respectivament, per la Direcció 
General de Trànsit del Ministeri de l’Interior, el Fons Espanyol 
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de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient i la Delegació de Govern per a la 
Violència de Gènere de l’ Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat, s’inclouran en el Pla de Publicitat i Comunicació Ins-
titucional 2018.

En 2016 no es va aprovar el Pla de Publicitat i Comunicació 
institucional en trobar-se el govern en funcions. El 89 per 100 
de la inversió publicitària el 2016 es va destinar a campanyes 
de promoció de drets i deures dels ciutadans (violència de gè-
nere, fiscalitat, servei exterior, ajudes a la PAC) i a la promo-
ció d’hàbits saludables i segurs per a la ciutadania i la cura de 
l’entorn (seguretat viària, ciberseguretat).

Les eines utilitzades per un major nombre de campanyes de pu-
blicitat institucional han estat, per aquest ordre, internet, prem-
sa, televisió, revistes i ràdio. Si es té en compte el percentatge 
d’inversió, la televisió és el mitjà que ocupa el primer lloc, seguit 
de la ràdio, internet i premsa escrita. L’Informe també recull un 
llistat de les 56 campanyes de caràcter comercial, no subjectes 
a la Llei de Publicitat Institucional, que el sector públic estatal 
va realitzar el 2016, i que sumen 100.260.000 d’euros.

L’Administració General de l’Estat només va destinar l’any pas-
sat el 13,4% de la inversió en publicitat institucional a Internet. 
En total, van ser 2,8 milions d’euros. Molt per sobre d’Internet 
va estar la televisió, que va acaparar el 42% de la inversió pu-
blicitària, amb 9 milions d’euros; també va ser superior la ràdio 
(25,3% dels fons), que va rebre en total 5,3 milions d’euros. 
Malgrat el seu enfonsament en difusió (amb prou feines arriba 
als  608.898 exemplars de mitjana a les principals capçaleres),  
la premsa generalista va tenir gairebé el mateix nivell d’inversió 
que Internet, en registrar 2,6 milions d’euros, és a dir, el 12% 
del total. (de Dircomfidencial)

El Govern balear llança una campanya 
publicitària sobre l’estalvi de l’aigua 

El Govern balear ha im-
pulsat per segon any con-
secutiu la campanya de 
conscienciació d’estalvi 
d’aigua “L’aigua és un bé 
escàs. Pensa-hi”’, dirigi-
da a residents i visitants. 
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L’objectiu de la campanya, segons ha detallat en un comunicat 
la Direcció General de Recursos Hídrics, és conscienciar els 
ciutadans de la importància de mantenir actituds responsables 
per fer un ús racional de l’aigua

Durant tres mesos la campanya, que disposa d’un pressupost 
de 100.000 euros de l’Administració autonòmica i de 30.230 eu-
ros de l’Agència Balear de Turisme, serà present en els mitjans 
de comunicació. En concret, per arribar al públic estranger la 
publicitat apareixerà publicada en mitjans com són el Mallorca 
Magazin, el Mallorca Zeitung i el Majorca Daily Bulletin.

El pla de mitjans constarà de la reproducció de 661 falques de 
ràdio, 37 insercions en les contraportades de la premsa diària, 
4.142 banners destacats en premsa digital, cinc contraportades 
en premsa de proximitat de la part forana, insercions a les xarxes 
socials, 60 projeccions de l’espot a Ib3 Televisió i 15 tanques pu-
blicitàries exteriors. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Concurs per a una Campanya de la 
Diputació: “Barcelona és molt més”

Concurs de la Diputació de Barcelona per gestió, actualització, 
dinamització i anàlisi dels perfils a les xarxes socials de la mar-
ca turística “Barcelona és molt més”. Diputació de Barcelona/
Oficina de Promoció Turística. Telèfon: 93 402 25 64. Criteris 
que depenen d’un judici de valor. Proposta tècnica, fins a 40 
punts. Criteris avaluables de forma automàtica. Preu de licita-
ció, fins a 60 punts. Import total: 218.223,90 euros, IVA inclòs.

Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es po-
drà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 
hores del matí fins el dia 1 de setembre de 2017. Les propo-
sicions enviades per correu, s’hauran de lliurar a la oficina de 
correus abans de les 14:00 hores de l’últim dia de presentació, i 
es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant tèlex, 
telegrama o fax al Servei de Contractació. Dependència: Dipu-
tació de Barcelona. Carrer Londres, 55, 5a planta. Barcelona 
08036.Dirección electrònica: scon.publicitat@diba.cat. (d’AEC)
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Sra. Rushmore desenvoluparà la 
campanya de Nadal de l’ONCE

Després d’un concurs en què han participat tres agències,  Sra. 
Rushmore ha estat escollida per crear la campanya del Sorteig 
de Nadal de l’ONCE. Així, l’agència madrilenya desenvoluparà 
la idea creativa per a aquesta organització amb fins socials, 
que a través de la venda de jocs d’atzar proporciona ajuda a 
persones amb discapacitat a Espanya, facilitant-los la dia a dia.

L’equip que treballarà en el desenvolupament de la campan-
ya estarà liderat per la pròpia cúpula de l’agència, sent Mi-
guel García Vizcaíno i Marta Rico responsables de determinar 
l’estratègia creativa i Clemente Manzano, director general de la 
Sra. Rushmore, de liderar l’àrea de comptes. (de La Publicidad)

Irismedia guanya un concurs de 
l’INAEM.

Es tracta del concurs de la Direcció general de l’Institut Na-
cional de les Arts Escèniques i de la Música per a publicitat 

d’activitats que de centres i unitats de producció dependents 
de l’INAEM. El termini és de des l’1 de setembre de 2017 al 
31 d’agost de 2018. Import net: 1.762.148,76 euros. Import 
total: 2.132.200,00 euros. Contractista: Irismedia. Agència de 
Mitjans. (d’AEC)
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4 tips per integrar les RRSS en una 
estratègia relacional dels editors
Per Ariadna Gubern / Digital Response

Les empreses editores tenen a les xarxes socials una enorme 
oportunitat per acostar-se i dialogar amb els seus subscriptors, 
lectors i clients de publicitat. Els social media poden utilitzar-se 
al llarg dels diferents estadis del Cicle de Vida de l’Usuari.

Vegem quatre aproximacions possibles per incorporar els mitjans 
socials en una estratègia relacional. Algunes d’elles tenen un evi-
dent encaix en el Cicle de Vida de l’Usuari, com la generació de 
leads i el seu ús en el servei del diàleg amb l’usuari (contact center).

1- Monitoritzar la valoració de la marca.- Mitjançant l’ús de 
les eines adequades la marca (la capçalera) pot prémer el sen-
timent/valoració que en tenen els lectors actius a les xarxes 
socials. Es tracta d’escoltar-los, detectar quan i per què hi ha 
hagut una valoració positiva o negativa que afecti la reputació 
de la marca i actuar en conseqüència.

2- Optimització de les accions de màrqueting.- Les accions 
de màrqueting que la capçalera/marca porta a terme, tant off 
com en línia, són interpretades i valorades pels lectors/subs-
criptors/clients en les xarxes socials. Per exemple, una promo-
ció comunicada a la base de dades d’usuaris via email màrque-
ting pot tenir una repercussió en les xarxes socials quan els 
usuaris les viralitzen entre la seva xarxa d’amics a valorar-la 
positivament. A més es poden monitoritzar els likes o comenta-
ris positius respecte d’aquesta promoció. Conèixer quina és la 
valoració d’aquestes accions de màrqueting permet optimitzar 
en el futur.

3- Generació de leads/vendes.- A diferència de la afiliació, la 
publicitat en cercadors o l’email màrqueting, les xarxes socials 
no han demostrat, encara, ser un canal important de generació 
de resposta directa. No obstant això, sí que són un entorn en 
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què les decisions de compra dels lectors es veuen afectades 
per la resta d’usuaris. Per tant, té sentit establir un mecanisme 
de traçabilitat entre el que es “diu” a la xarxa social i el que es 
“ven”. A més, estan demostrant ser una font important de gene-
ració de leads.

Per establir una relació entre l’inici i el final de la presa de de-
cisions cal guardar a la base de dades l’origen del registre, de 
manera que puguem obtenir una visió dels nostres usuaris se-
gons el canal de captació. També és desitjable incorporar in-
formació sobre quins dels nostres lectors/subscriptors/clients 
segueixen a la capçalera en els mitjans socials en què aquesta 
està present així com el seu nivell d’activitat.

4- Millorar el servei d’atenció al client.- Cada vegada són 
més els editors que estan acudint a les xarxes socials per 
atendre d’una manera més resolutiva les sol·licituds dels seus 
lectors/subscriptors/clients de publicitat. El principal avantatge 
d’aquesta aproximació consisteix en l’establiment d’un verita-
ble diàleg, en temps real, entre la capçalera i l’usuari. A més, 
s’aconsegueix una reducció de costos ja que el contact center 
veu reduït el nombre de trucades ateses.

Com reacciona el cervell als estímuls 
de la publicitat

L’agència de publicitat Ogilvy & Mather ha desenvolupat amb 
Ipsos un estudi de neuromarketing que permet saber què sent 
el consumidor davant els estímuls de la publicitat. L’estudi ha 
volgut deixar fora el “biaix verbal” de la publicitat i analitzar úni-
cament les reaccions que es produeixen en els cervells dels 
consumidors davant de diferents estímuls publicitaris.

L’experiment s’ha fet sobre una mostra representativa d’homes 
entre 35 i 44 anys a partir de diferents tècniques de neurocièn-
cia, com Eye-tracking i electroencefalograma, per poder mesu-
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rar les respostes inconscients i espontànies dels participants a 
diferents activacions del seu cervell. Aquestes són les princi-
pals conclusions:

• La publicitat té 8 segons per trobar l’enamorament i per tant cal 
enamorar ràpid al consumidor. L’estudi demostra que els primers 
segons de l’spot són fonamentals per a captar l’ atenció visual i 
auditiva de l’espectador i també per activar la zona del seu cer-
vell on resideixen les emocions. Com més es reforcin els segons 
inicials, més atenció i plaer s’aconseguirà generar en el públic.

• El poder del jingle: la música feta ad hoc multiplica l’interès. 
Mesurant l’engagement d’un mateix espot d’Iberia amb dife-
rents melodies, es va observar que quan la música forma part 
de la idea creativa, l’espectador genera nivells de vinculació 
molt superiors a quan no té intenció ni missatge.

• El silenci augmenta l’atenció: la pràctica ha demostrat que la 
utilització intel·ligent del silenci és un bon recurs per guanyar 
atenció i augmentar la eficàcia d’una campanya.

• El logo si és simple, millor: la neurociència demostra que el 
nostre cervell tendeix a la comoditat i a la rutina. D’aquí que 

l’estudi realitzat amb logos hagi revelat que l’atenció es con-
centra en els estímuls més simples, perquè són els que resulten 
més fàcils i ràpids d’interpretar.

• Es grava millor en el cervell un missatge únic i consistent: la 
demostració científica també confirma que la millor manera de 
consolidar la imatge d’una marca és treballar amb consistència 
sobre els mateixos atributs.

L’estudi, resumint, mesura respostes espontànies i demostra 
que el nostre cervell respon a la publicitat. El Butlletí de l’AMIC 
us convida a visionar l’explicació que José Juanco Linares 
(head of Planning d’ Ogilvy & Mather) ens fa sobre aquest tre-
ball. CLICAR AQUÍ  (de Reason Why)

Diario de Navarra renova la seva 
publicació interactiva de pagament 
DN+ per tauletes 
A l’any del seu llançament i després de la seva bona acollida, 
la publicació digital de pagament DN+ de Diario de Navarra es-
trena nou disseny i nou interfície d’usuari per fer encara més 
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atractius als seus subscriptors l’accés i la navegació d’aquest 
nou producte diari, que es posa a disposició dels lectors a les 
10 de la nit.

Per mitjà de l’app de Protecmedia, la prestigiosa capçalera na-
varresa unifica també totes les seves publicacions digitals en 
un únic quiosc propi. El subscriptor visualitza tots els productes 
existents, la qual cosa incentiva la seva curiositat cap a publi-
cacions que potser desconeixia, i accedeix a la que li correspon 
segons el seu tipus de contracte. Entre les nou publicacions 
digitals que ofereix Diario de Navarra, destaquen la seva edició 
impresa en format pdf, juntament amb les dissenyades i con-
cebudes específicament per a tauletes: el diari digital interactiu 
DN+, el setmanari DN+ Semanal i els Especials DN.

Diario de Navarra ha aprofitat aquests canvis per a introduir 
millores recollides de suggeriments dels subscriptors, com 
una millor llegibilitat dels productes, menús millor estructurats i 
senzills i noves opcions de navegació vertical que afavoreixen 
la lectura de reportatges extensos. Més informació CLICANT 
AQUÍ d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Facebook llança la funció Find Wi-Fi 
perquè no et quedis sense connexió

El gegant de xarxes socials 
va anunciar aquesta setma-
na el llançament d’una fun-
ció per ajudar als seus més 
de dos milions d’usuaris per 
poder sempre trobar una 
xarxa de Wi-Fi propera. La 

funció, anomenada “Buscar Wi-Fi”, ja està disponible a nivell 
mundial per a usuaris de mòbils iOS i Android. 

Per trobar llocs amb Wi-Fi, obre el app de Facebook, entra al 
menú d’opcions i llisca cap avall fins a veure “Buscar Wi-Fi” i ac-

NOVES EINES

http://vimeo.com/223115262
http://vimeo.com/223115262


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tiva la funció. Després veuràs una pantalla amb un mapa i punts 
vermells de botigues, restaurants o espais públics on pots acce-
dir a una xarxa de Wi-Fi a la zona on et trobes. Segons Face-
book, aquests negocis han compartit la seva informació de Wi-Fi 
amb Facebook perquè així ho comparteixi amb els seus usuaris. 
També pots veure els llocs amb Wi-Fi en forma de llista. 

“Buscar Wi-Fi” ha sempre estar activat per dir-te a on trobar una 
connexió a Internet. No obstant això, és possible desactivar la 
funció al menú de Configuracions dins l’opció per gestionar si 
vols compartir la teva Ubicació. (de c/net)

Redisseny de Google News
 
Google News, el servei agregador de notícies de Google, ha 
renovat aquesta setmana el disseny de la seva versió per a 
desktop. Els objectius que persegueix el canvi són els de fa-
cilitar la navegació, millorar la lectura, prestar més atenció a 
la verificació de dades, ampliar els punts de vista sobre cada 
tema i oferir major control als usuaris, entre d’altres. Al blog de 
Google s’expliquen els canvis de manera detallada, CLICAR 
AQUÍ  (de Google Blog)
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Laia Altarriba: “La primera divisió 
encara passa per ser un diari en paper 
als quioscos”
Per Laura Safont / diari Público (resum)
  

 “Podria un mitjà de base popular jugar la partida dels grans, 
jugar la primera divisió dels mitjans de comunicació?” S’ho pre-
gunta Laia Altarriba, directora d’un nou diari, Jornada, en versió 
paper i digital que arrencarà a la propera tardor. Ella i el seu 
equip estan convençuts que cal jugar: “Aquesta primera divisió 

passa per ser un canal de la TDT, per ser una ràdio FM i per ser 
un diari en paper als quioscos”. “Per tenir l’impacte que volem 
aconseguir, per arribar més enllà de la gent que ja és activa i 
conscienciada, necessitem jugar aquesta lliga”, raona sobre la 
seva aposta i sobre el públic al que volen arribar amb el nou 
mitjà de la premsa escrita.

Laia Altarriba, periodista, té una bastida experiència en mitjans 
impresos i digitals en català, tan tradicionals com més alter-
natius. Ha passat per la redacció del diari Ara, ha col·laborat 
amb publicacions de periodisme d’investigació com Sentit Crític 
o l’Observatori Mèdia.cat del Grup Barnils, i també a la Xarxa 
Penedès. No amaga, i subratlla que no té sentit fer-ho, la seva 
complicitat amb la CUP i amb la militància dins l’esquerra trans-
formadora.

La directora del projecte Jornada ja el presenta i l’identifica 
com un mitjà “amb perspectiva d’esquerres, que es mira el món 
qüestionant el sistema”, però que no demanarà el carnet a nin-
gú “que tingui coses interessants a dir”. Aquest nou periòdic 
assumeix el repte de sortir cada dia als quioscos de l’àrea dels 
Països Catalans, al costat dels mitjans impresos tradicionals, 
finançats per grans empresaris i entitats financeres, amb una 
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estètica semblant, però amb continguts on les persones seran 
les protagonistes, diu Altarriba. Sobreviure, al cap i a la fi, de-
pendrà del suport econòmic que obtinguin de bases populars.

Un mitjà de base popular que vol competir amb “els grans”
“Encara hi ha uns espais principals en els quals la gent llegeix 
en paper, la gent que li agrada informar-se en general. A la gent 
que li agrada llegir va molt a les biblioteques, encara es lle-
geix molt als bars i en espais públics d’aquestes característi-
ques. Nosaltres volem planificar com ser de manera central en 
aquests espais. Hi ha molta gent al llarg del dia que hi passa, 
que hi va a fer el cafè, la canya, i tenim constatat que a la gent 
li agrada en aquests espais buscar el diari i llegir-se’l. Serà una 
de les maneres que tenim previstes per trencar els cercles més 
conscienciats i poder anar més enllà i ser un altre mitjà de co-
municació de masses”, argumenta. 

Però, d’on extreuen aquest diagnòstic els impulsors de Jornada? 
Qui són? “Som un grup de persones que l’estiu passat ens vam 
reunir constatant que els últims anys hi havia hagut un creixement 
molt interessant d’una diversitat de projectes de base popular i coo-
perativa. I ens semblava que en l’àmbit dels mitjans de comunica-
ció s’està fent feina molt professionalitzada, però amb la diagnosi 

de dir: qui mira aquests mitjans acaba sent gent que ja està cons-
cienciada, moltes vegades activista, és gent inquieta, activa, en la 
diversitat de camps de la transformació social”, raona a una de les 
sales del grup cooperatiu ECOS on es desenvolupa la xerrada.

El nou mitjà sortirà a competir als quioscos, tot i que la seva 
directora admet que “seran els subscriptors els que facin viable 
el projecte i no tant la persona que passi pel quiosc i compri 
esporàdicament el diari perquè sabem que això passa cada 
vegada menys. “Els quioscos que aguanten pateixen i han tan-
cat molts. Estem parlant amb les distribuïdores que hauran de 
distribuir el nostre diari a tot arreu per trobar possibilitats tant 
als quioscos o punts de venda, com per arribar a casa directa-
ment. Coneixedors d’aquesta realitat, el nostre pla de viabilitat 
es sustenta amb una comunitat de subscriptors”. Per això, han 
de comptar amb un suport de subscriptors estables que per-
metin fer una tirada diària del mitjà, que calcula que serà d’uns 
15 mil números diaris. “Per arrancar hem de tenir un mínim de 
subscriptors, no cal arribar, però si s’ha d’apropar als 8-10 mil 
subscriptors. Si no ens apropem no sortim”. 

Amb publicitat, però limitada amb un codi ètic
Però, com pot sostenir-se econòmicament un nou diari en pa-
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per només amb una comunitat de subscriptors? “No creiem en 
la independència dels mitjans de comunicació. No hi ha mitjans 
independents, els mitjans depenen de qui els paga, els impulsa, 
els compra, els llegeix.. i això els fa dependre i els fa moure’s. 
El que no volem és dependre d’un gran empresari, d’un grup 
empresarial, d’un grup corporatiu, d’interessos determinats que 
influeixen de manera determinant sobre com es mira el món 
aquest mitjà”, argumenta sobre possibles fonts de finançament. 
“Els grans diaris són tots de grans empresaris i això els con-
diciona enormement en com mirem el món, i pot ser més dra-
màticament que mai”, fa la lectura. “Conscients d’això, i de què 
necessitem molts diners per l’arrancada, el que estem consti-
tuint és una base social molt àmplia que sigui sobre la qual es 
construeixi el projecte. La fórmula escollida és una cooperativa 
mixta de treballadors i consumidors. Això ha de ser el que ga-
ranteixi una bona arrancada”.

La directora especifica que necessiten un milió d’euros per 
arrancar, amb les aportacions dels socis, i dos milions d’euros 
anuals per aguantar el projecte, entre subscripcions i publici-
tat. “Per la viabilitat econòmica tenim contemplada la publicitat 
ordinària que tenen tots els mitjans, l’únic que nosaltres estem 
acabant de tancar un codi ètic de publicitat perquè sabem que 

no ens agradarà, ni els que el fem ni els que el llegeixin, trobar-
se pàgines senceres del BBVA”.

Latino Media Summit 2017

 

La CUN Graduate School of Journalism va organitzar els dies 23 
i 24 de juny la primera edició de la Latino Media Summit, un nou 
esdeveniment que promet convertir-se en un essencial punt de 
trobada entre tots aquells interessats d’una manera o altra en el 
sector dels mitjans que es dirigeixen al mercat de parla hispana, 
tant a Espanya com als Estats Units  l’Amèrica Llatina.
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La trobada, impulsada i organitzat per Graciela Mochkofsky (@
gmochkofsky) i Miguel Paz (@miguelpaz), va servir també per 
celebrar el primer aniversari del programa de periodisme en 
espanyol de la CUNY, que forma a Nova York a periodistes bi-
lingües orientats al mercat llatí. Desenes de ponents van partici-
par en conferències, debats i presentacions breus de projectes 
al llarg de dues intenses jornades. 

Miguel Paz va tancar la trobada amb un original repàs a les vuit lliçons 
que deixava la primera Latino Media Summit. Van ser les següents:

1. “Llatins” no és una comunitat, sinó que moltes. Bilingües, de 
cultures poroses, híbrides i úniques, generacionals i remixadas.

2. Chamarra, camperola, casaca, caçadora, jaqueta ... La iden-
titat mana a l’idioma.

3. Més preguntes i experimentació, que certeses. “We use to 
know everything” (cartell). No et creguis a cap guru. Posa focus 
en el que saps fer.

4. El problema NO és el periodisme. És fer productes periodístics 
(editorial + comercial + tecnologia). Recluta talent que no tens.

5. Construir marca i comunitat. No llocs web. No fem platafor-
mes. Fem promeses (confiança, reputació, comunitat, credibili-
tat). Es tracta de la missió i com la complirem.

6. Les aliances i comunitats funcionen. Aprofita-les.

7. “If you’re doing cultural work in newsroom –translation, ex-
plaining—show editors “this wouldn’t happen without me” & get 
paid”. @s_m_i #LMS17

8. La innovació és un exercici que no para. Amb i per a la comu-
nitat. Cal saber escoltar, promoure lideratges, diversitat i empa-
tia. Adéu a les sitges.

Primer Congrés Internacional 
d’Investigació en Comunicació

Fins fa relativament poc temps, parlar de docència i de recerca 
en comunicació a Girona resultava molt anecdòtic; i si reculem 
més de 25 anys, aleshores la constatació és gairebé absoluta. 
Amb aquest panorama, semblaria contradictori que la junta de 
govern de la Societat Catalana de Comunicació (SCC), entitat 
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filial de l’Institut d’Estudis Catalans, acordés, en una reunió ce-
lebrada a Barcelona el mes d’abril de l’any 1991, ampliar les 
seves activitats amb l’organització d’una conferència anual que 
havia de servir per “activar la relació intel·lectual entre els socis 
i, alhora, facilitar i estimular l’intercanvi creatiu de coneixements 
i punts de vista entorn el món de la comunicació”, i que es deci-
dís que la trobada anual es fes a la ciutat de Girona. La primera 
conferència anual de la societat es va celebrar el dia 15 de juny 
del 1991.

Ha transcorregut més d’un quart de segle i la fidelitat de la SCC 
amb la ciutat de Girona s’ha mantingut. Enguany, s’ha celebrat 
la 27a conferència anual amb l’organització del Congrés Inter-
nacional de Recerca en Comunicació, una trobada científica en 
què s’han presentat 48 comunicacions i que ha estat dividida en 
sis sessions: comunicació científica, ètica periodística i anàlisi 

de continguts als mitjans de comunicació, comunicació i publici-
tat, comunicació digital i multiplataforma, comunicació política i 
comunicació audiovisual i docència en comunicació.

Sortosament, des del punt de vista de la recerca i la docèn-
cia en comunicació, la Girona de l’any 2017 no té res a veure 
amb la del 1991. La UdG ha transformat la decebedora realitat 
i, amb la posada en marxa d’alguns graus i un màster sobre 
comunicació i estudis culturals, ha obert la possibilitat de treba-
llar al voltant de la comunicació des de la base, o sigui des de 
l’acadèmia. Així mateix, la creació del campus de comunicació 
cultural i corporativa, que juntament amb el grup de recerca 
Comunicació Social han col·laborat amb l’organització del con-
grés, fa albirar un futur més esperançador.

El campus de la comunicació cultural i corporativa és l’aposta es-
tratègica de la UdG per ordenar la docència i la recerca en l’àmbit 
de la comunicació, per aglutinar els sectors de la comunicació 
de la societat gironina i per fer-se visible, en l’àmbit nacional i 
l’internacional. Aspira a esdevenir un referent en investigació i 
formació en tots aquells àmbits que tinguin la comunicació com 
a element central, en particular en entorns i ambients de proxi-
mitat, però amb un enfocament internacional i multidisciplinari, 
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amb la finalitat de contribuir a la millora de la comunicació. En 
l’actualitat, s’està treballant, des de Girona, amb algunes tesis 
doctorals que tenen en la comunicació l’eix principal. Aquella his-
tòria que va començar amb la SCC fa 26 anys, i que es continua 
mantenint, ja permet recollir fruits evidents.

La presentació del Congrés la van fer Lluís Costa (director cien-
tífic del Campus de Comunicació Cultural i Corporativa, UdG ); 
Jordi Berrio (president de la Societat Catalana de Comunica-
ció); Carles Ribas (regidor de Cultura de l’Ajuntament de Giro-
na); Sergi Cortiñas i Reinald Besalú (professors de la Universi-
tat Pompeu Fabra, directors del Congrés); i Ferran Casas (diari 
online néixer Digital.com)

Seguidament, va tenir lloc La sessió inaugural: “Quo vadis, inves-
tigació en comunicació?”, amb José-Manuel Pérez-Tornero (direc-
tor del Gabinet de Comunicació i Educació, UAB ), Sergi Cortiñas 
(UPF, com a moderador) i Jordi Farré (director del Grup de Recer-
ca en Comunicació “Asterisc”, URV). Enric Saperas, catedràtic de 
periodisme de la Universitat Rei Joan Carles, de Madrid, va pre-
sentar la conferència de cloenda “Investigació sobre periodisme 
a Espanya. Anàlisi dels treballs publicats en revistes científiques 
espanyoles en els últims 25 anys (1990-2014)”. (d’AEC)

L’AMIC, convidat a les II Jornades 
INRED on es va presentar un informe 
sobre el futur del màrqueting glocal

 
 

La jornada matinal portada a terme al centre Bertelsmann de Ma-
drid va girar al voltant del que ja es coneix per “Miopia Perifèrica” 
o com les grans marques i anunciants nacionals poden aplicar es-
tratègies de planificació en l’àmbit local. Amb la premissa “Pensa 
nacional i actua en local” cada cop és més evident i imprescin-
dible la necessitat d’apostar per la comunicació local pel que fa 
a l’execució, o en accions més promocionals i estratègiques que 
posen de manifest un acord creixent i ampli sobre els valors i les 
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aportacions que ofereix la visió local cara la innovació, la creativitat 
i, sobretot, la connexió (engagement) amb els públics objectius per 
obtenir retorn eficaç i més llarg en el temps.
 
El president d’INRED, Luis Piquer, va posar de manifest que la 
miopia perifèrica existeix i que no es presta la suficient atenció 
al destí on es dirigeix la campanya o l’acció publicitària. “De no 
rectificar i anar assumint que aquesta miopia no ens deixa veure 
clar l’entorn on es dirigeix el missatge publicitari, quan arriba als 
consumidors en el territori més focalitzat –on realment s’ha de pro-
duir la venda i l’ús del servei o producte- es perd eficàcia, visibilitat 
i retorn poc eficaç”
 
Es va deixar clar també que el centre d’una campanya publici-
tària és l’entorn i les persones que són a prop en el dia a dia, i no 
l’origen de les grans ciutats on es generen les creativitats o tenen 
seu les grans agències de publicitat. “En la proximitat és on està 
el benefici d’allò que volem transmetre amb els nostres missat-
ges publicitaris: el supermercat, la benzinera, el barri… tot allò que 
està a prop nostre cada dia”
 
Com a conclusió dues certeses: que encara no hi ha la suficient 
connexió entre els recursos que es destinen a la publicitat més 

focalitzada en el territori i la importància dels valors que aporta, i 
que s’ha de seguir profunditzant en crear aquest corrent de des-
centralitzar per guanyar eficàcia i rendibilitat.

9a Conferència internacional sobre 
comunicació i realitat

La Universitat Ramón Llull va acollir el 9a Conferència interna-
cional sobre comunicació i realitat. Realitat i pantalla: un mirall 
postmodern. Pere Masip, vicedegà del grau i del postgrau de 
Comunicació de la Facultat de Comunicació i Relacions Inter-
nacionals “Blanquerna” va esmentar que en l’època quan va 
tenir lloc el primer congrés (any 2000) amb prou feines es ce-
lebraven congressos de Comunicació, al contrari que avui dia, 
per la qual cosa els organitzadors han optat per presentar te-
mes més especialitzats com l’actual sobre “Comunicació i reali-
tat, un mirall postmodern “. 

A primera vista aquest tema pot xocar i semblar de ficció, però 
es tractava d’analitzar la comunicació que flueix a través de les 
interfícies, com poden ser les pantalles. És molt interessant es-
tudiar la funció dels diafragmes i les interfícies, que d’una banda 
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donen accés però al mateix temps imposen unes restriccions, 
mostren però també amaguen. Recordem, per exemple, l’accés 
a sistemes d’informació complicats que es pot facilitar mitjançant 
menús, però aquests imposen moltes limitacions a la cerca.

Seguidament Ferran Sáez-Mateu, professor de Blanquerna, va 
presentar l’antropòleg Lluís Duch-Àlvarez, que va oferir la con-
ferència inaugural amb el títol “Una societat fortament afectada 
per la crisi de les transmissions” (d’AEC)

Convocat el Premi Mila de Periodisme

El Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida ha 
obert la convocatòria de la seva onzena edició. Premsa escrita, au-
diovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals són les quatre categories 
que contempla el guardó, cadascuna premiada amb 1.500 euros. 
Els treballs presentats han d’haver estat publicats en mitjans amb 
presència a Lleida entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. El 
Premi Mila de Periodisme està organitzat per la Paeria i el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya de la Demarcació de Lleida. L’objectiu 
és distingir els treballs periodístics que fomentin les polítiques de 
promoció de les dones en tots els àmbits, animant els/les periodis-

tes dels mitjans de comunicació de Lleida a prendre consciència 
sobre la feina que es fa en defensa de la igualtat de gènere.

El premi de periodisme per a la igualtat de gènere porta el nom 
de Mila en homenatge a la protagonista de la novel·la “Solitud”, 
l’obra més reconeguda de Caterina Albert i Paradís, que signa-
va les seves obres amb el pseudònim de Víctor Català. 

Els treballs s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament de Llei-
da, a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (l’OMAC), a la plaça 
de la Paeria, 11, baixos (edifici Pal·las). El termini de presentació 
de treballs finalitza el proper 31 de gener de 2018. (d’AEC)

La CONFAVC premia el periodisme veïnal

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya impulsa 
un guardó per reconèixer la trajectòria periodística dels pro-
fessionals en la cobertura informativa de l’actualitat dels barris 
d’arreu del país i de la tasca que fa el moviment veïnal per a 
la seva millora. Amb aquest premi, la CONFAV vol incentivar la 
cobertura informativa de les lluites, les demandes, els projectes 
i els serveis dels moviments veïnals.
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La convocatòria de la primera edició del Premi de Periodisme Veï-
nal ja està en marxa, i es poden presentar candidatures fins al 22 
de setembre. El premi constarà d’un exemplar del llibre Construint 
la ciutat democràtica, acompanyat d’un objecte simbòlic. El lliura-
ment del guardó es farà durant la Jornada de (Re)coneixements 
Veïnals, que se celebrarà el 24 d’octubre al Casinet d’Hostafrancs, 
a Barcelona. Més informació a CONFACVC (d’AEC)

Curs de Periodisme per al canvi social

El curs de periodisme per al canvi social està dirigit a persones 
que vulguin conèixer les vies d’acció del periodisme per ser un 
actor de canvi social. Es convida concretament a estudiants, pro-
fessionals i interessats de les Ciències Socials, especialment, del 
sector periodístic. Encara que seran ben valorats, no cal tenir 
coneixements previs sobre algun dels punts a desenvolupar.

El curs només es troba disponible en anglès, pel que es reco-
mana un nivell mitjà de l’idioma per poder aprofitar al màxim el 
programa ofert. Impartit pel professor Daniel Heimpel, el curs és 
de tipus self-paced, el que permet ser treballat segons el parer 
del ritme que personalment disposis per a ell.

Els punts a estudiar seran els següents: Vies per utilitzar perio-
disme i els mitjans de comunicació com una implementació del 
canvi social. Estratègies per a convertir-se en un eficient agent 
de canvi. Com el reporti de la teva feina pot generar solucions 
públiques efectives a la comunitat

El curs és impartit per la Universitat de Berkeley i la inscripció i 
la participació estan habilitades de forma completament gratuïta. 
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC interessats en el curs poden ob-
tenir més informació i fer la inscripció cal CLICAR AQUÍ (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Com gestionar les crisis en Xarxes Sociales.- On 
line. Dimecres, 12 de juliol (de 10:00h a 11:00h) - Les Xarxes 
Socials i les eines de comunicació digital són actualment a el 
vehicle més eficaç per connectar amb consumidors i clients. 
Els nous mitjans proporcionen un diàleg bidireccional ple 
d’informació rellevant. Pilar Yépez ens ensenyarà a avançar-
nos a les crisis en social media i a solucionar els problemes que 
puguin sorgir.
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Organització d’esdeveniments - Nivell avançat.- Barcelona, 
dijous 13 de juliol (de 15:30h a 20:30h) - El curs, a càrrec de Jo-
sep Salvat, capacitarà als assistents per dur a terme un esdeve-
niment de complexitat mitja-alta amb èxit. El taller mostrarà com 
trobar eines i recursos adequats a cada pressupost, el tracte 
amb els proveïdors, la gestió global i desenvoluparà a més la 
part creativa i d’execució de l’esdeveniment.

Eines de Google per a periodistes.- Barcelona, divendres 14 
de juliol (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, dirigit per Sílvia 
Llombart, descobrirem aplicacions de Google menys conegu-
des, aprendrem a fer-les servir i veurem com podem incloure-
les en el nostre dia a dia per facilitar-nos la feina i millorar la 
qualitat dels nostres treballs.
  
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. (de CPC)
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“Tenir una gran butxaca no és la 
solució”, segons Jeff Bezos
Per blog.Wan-Ifra

“La independència és la solució per al negoci dels diaris, no 
tenir un gran butxaca” i “No poden reduir el seu camí a la relle-
vància”. Aquestes dues cites de Jeff Bezos, propietari de The 
Washington Post, resumeixen el missatge principal que la im-
pressionant sèrie d’oradors van deixar en l’esdeveniment de La 
Stampa sobre el futur dels diaris, la setmana passada.

A cada panelista se li va demanar que aportés la seva prioritat 
per a la indústria en 140 caràcters, per sumar-la a una “llista de 
tasques de Torino”, que després va ser signada per tots ells com 

el lector d’El Butlletí de l’AMIC pot comprovar CLICANT AQUÍ. El 
motiu va ser el 150è aniversari del diari italià La Stampa.

A través de quatre panells, més de 20 dels líders més impor-
tants de la indústria van dir a Torí que l’única manera cap a 
una premsa lliure és la sostenibilitat financera assegurada pel 
contingut de qualitat pel qual la gent està disposada a pagar.

Segons el CEO de The New York Times, Mark Thompson, que 
parlava amb l’autoritat d’un mitjà que té 150 milions de visitants 
únics per mes, la solució està en les subscripcions digitals, sen-
se comptar a llarg termini amb els ingressos del paper.

Per Louis Dreyfus, CEO de Le Monde, que encara obté el 80% 
dels seus ingressos del paper, és indispensable invertir en in-
novació i contingut -amb orgull, va afirmar haver contractat a 
quinze nous periodistes el 2016-.

John Elkann, editor de La Stampa, va explicar que el diari de 
150 anys “sempre va ser un diari lliure perquè era rendible”.

Jeff Bezos va dir que cada dia sent la responsabilitat de ser 
l’amo de The Washington Post i que el pitjor que podria haver 
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fet pel diari hagués estat dir-li al personal que no es preocupés 
pels ingressos. 

Ell i el director de la Divisió Digital de L’Espresso, Massimo 
Russo, van coincidir en què el periodisme d’investigació de 
qualitat genera ingressos per subscripció i el secret està en 
l’escalabilitat dels usuaris i en la reputació.   

Facebook, Google i els anomenats OTT (proveïdors de contin-
gut de vídeo “over the top” a través d’Internet) van aparèixer en 
les converses dels quatre panells, i l’acord general semblar ser 
que la indústria ha de trobar una manera de col·laborar amb 
ells, amb l’advertència de Mark Thompson que la seva oferta 
de cooperació podria tenir data de venciment en els pròxims sis 
mesos, o abans.

“Queixar-se no és estratègic”, va afegir Bezos 
En el seu comentari de tancament, Carlo De Benedetti, pre-
sident del Gruppo Editoriale L’Espresso, va fer-se ressò dels 
seus col·legues de tot el món dient que és “evident que no po-
dem pensar que podem romandre en el mercat produint infor-
mació ‘mitjanament bona’. Hem de concentrar-nos en la infor-
mació ‘que marqui la diferència’, la informació que només una 

estructura professional excepcional pugui oferir amb la deguda 
continuïtat i pes professional. informació amb un contingut de 
qualitat i treball extraordinàriament alts”. 

Va concloure el seu discurs amb una urgent crida a organitzar a 
Itàlia els “Estats Generals de l’Edició de Notícies”, entre tots els 
actors de la indústria editorial i els OTT. Fent èmfasi que la in-
dústria “no està buscant subsidis”, va afirmar que volen “trobar 
el camí per seguir sent rendibles, perquè si es mor la publicació 
de les notícies, tal com ja està succeint, no és només un sector 
industrial el que mor, sinó que és una funció essencial dels sis-
temes democràtics la que desapareix “. 
 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Periodisme, la millor recepta contra la 
postveritat
Per Noticiero Universal i ABC

La postveritat ha entrat tan de ple en la vida pública i periodís-
tica que corre el risc de convertir-se en alguna cosa consubs-
tancial.  No és només que els mitjans siguin perfectament cons-
cients de l’amenaça que suposa aquest arrelament, sinó que 
després d’organitzar infinits debats al voltant d’aquesta qüestió 
han determinat el següent diagnòstic: molta autocrítica i tornar 
a les arrels.

“Ja no tenim diners, només prestigi. I per mantenir-lo cal endurir 
els estàndards de control i rigor”. És la conclusió que llançava 

Maria Jimena Duzán, periodista de la revista Semana de Co-
lòmbia, després de reflexionar durant gairebé una hora sobre el 
tema. L’ocasió era d’allò més que apropiada: la jornada “Perio-
disme i postveritat” organitzada per la Fundación García Már-
quez i el fòrum empresarial Futuro en Español, patrocinat per 
Gas Natural Fenosa, amb motiu del 15è aniversari de Vocento.

El mateix dia en què la RAE anunciava la seva intenció 
d’incorporar el terme postveritat com un substantiu, Duzán, Na-
cho Cardero, director d’El Confidencial; i Juan Pablo Colmena-
rejo, director de La Linterna a la COPE, feien una examen de 
consciència per determinar el nivell de contribució que ha tingut 
el periodisme en la seva propagació. En línies generals, va abun-
dar l’autocrítica pel descuit de la professió en els últims anys.

“En el fons el periodisme sí té a veure amb la veritat”, comença-
va dient Duzán per deixar constància de la responsabilitat del 
periodisme a la reverberació de notícies falses, sigui com sigui, 
creant-lo difonent-lo.

Cardero va estirar d’aquest mateix fil de la connivència per 
plantejar una readaptació de les autopistes de la informació. 
Resumint: que als periodistes no els ha importat permetre la cir-
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culació de la postveritat en els seus carrils, fins que la pol·lució 
s’ha tornat insuportable.

En un to una mica més directe, Colmenarejo va reconèixer 
sense embuts que fa temps que el periodisme va renunciar als 
dos principis bàsics de la professió: informar i formar. En mol-
tes ocasions, simplement darrere de l’entreteniment. “Hauríem 
d’intentar un renaixement de la professió”, ha recomanat abans 
d’afegir que “la diferència entre la postveritat i la veritat són 
els fets”. Mentre que la primera va als sentiments, la segona 
apunta a la raó.

De tot l’anterior es dedueix que la pèrdua de credibilitat ha estat 
gradual i que el seu origen es podria situar amb gran certesa 
en l’eclosió de la qual ha estat la mare de totes les crisis en 
el sector. La pèrdua d’ingressos obligava els mitjans a intentar 
mantenir el seu negoci ampliant mires. Internet era una finestra 
d’allò més propícia però, igual que un primer moment van treure 
el cap a les xarxes socials amb curiositat, més tard ho van fer 
per necessitat.

“Els mitjans ho hem fet malament imitant a Twitter i Facebook 
en la banalitat. Ens hem ficat en la bombolla de donar-li al pú-

blic el que vol, però la funció social és traslladar al públic el que 
el poder no vol”, va reconèixer Colmenarejo. En altres paraules, 
ensenyar-li a discernir la informació de periodisme per “molt di-
fícil que sigui no deixar-se portar pels rumors”.

Tot l’anterior va portar a l’audiència a sentir una desafecció cap 
a la tasca dels mitjans. La recepta per a reconnectar amb els 
lectors -una d’elles- la va plantejar Cardero: “fins que no ens ado-
nem que el periodisme tendeix a estructures més reduïdes i que 
tenim un compromís amb el lector no millorarà la nostra situació”.

Jaime Abelló, director general y cofundador de la Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoame-
ricano, es va afegir a Bieito Rubido, director de l’ABC, en la 
segona mesa de la jornada. Es va dir que les conseqüències 
derivades de la difusió de les noves tecnologies és infinita: no 
només es tracta de la forma en què la societat consumeix la 
informació, sinó també la forma en què entén el món, es re-
laciona, persegueix el poder. “Som a la prehistòria d’una gran 
transformació”, va assegurar Rubido.

“Això és una guerra, i el periodisme ha de demostrar el valor de 
la seva ètica, de la seva creativitat”, hv reblar Abelló. Perquè, 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

encara que segueix vigent la recerca d’un model de negoci ade-
quat per als mitjans, tots els ponents van defensar que sense 
reporterisme, sense investigació, sense comprovació de dades 
i sense una forma atractiva, no hi ha futur possible. Ni per als 
mitjans, ni per a la democràcia.
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Opt In: Una eina gratuïta ajuda a 
gestionar butlletins més eficaços
Per Em Okrepkie / Red de Periodistas Internacionales

  
En l’era d’internet, les redaccions poden connectar de manera 
directa amb les seves audiències a través dels butlletins elec-
trònics. Aquests creen una relació més íntima amb els subscrip-
tors, dirigeixen el trànsit al lloc web principal i impulsen guanys. 
Encara que aquests butlletins siguin beneficiosos, sol ser difícil 
per a una redacció comptar amb temps i recursos per a elabo-

rar-los. És aquí on entra l’eina gratuïta Opt In. Tamara Power-
Drutis i Sangeeta Singh-Kurtz van passar un any investigant es-
tratègies per millorar newsletters i desenvolupant aquesta eina 
per a Crosscut Public Media i l’Institut de Periodisme Donald 
W. Reynolds.

En què consisteix Opt In?
Opt In ajuda a armar un butlletí des de zero o renovar un ja 
existent. L’eina, disponible des de fa pocs dies, ajuda a les re-
daccions a dissenyar butlletins informatius planificats. La guia 
ofereix estratègies per construir butlletins basats en les habili-
tats de la redacció.

“Sona una mica simple, però la veritat és que la majoria de les 
redaccions no planegen el disseny o curació dels seus butlle-
tins, especialment les que tenen pocs recursos i que podrien 
treure molt profit d’un butlletí ben fet”, sosté Power-Drutis. 
“Crear un butlletí de notícies eficaç requereix tant talent i visió 
com elaborar la portada d’un diari, però poques vegades rep 
aquest tipus d’atenció o d’inversió”.

Com ajuda Opt In a confeccionar un butlletí informatiu?
Per començar, Opt In fa una sèrie de preguntes sobre el públic 
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objectiu de la publicació, el model de negoci i la seva missió. A 
partir d’aquí, Opt In produeix una estratègia a mida.

“El resultat d’aquesta eina és una cartilla molt específica que es 
basa en les característiques de l’audiència”, diu Power-Drutis.

De vegades, la barrera més alta perquè un butlletí funcioni és 
la identificació d’una audiència. Una vegada que aquesta es 
coneix, la logística es resol. La clau d’una estratègia reeixida és 
que pugui satisfer les diferents necessitats del mitjà de comuni-
cació. El New York Times compta amb 13 milions de subscrip-
cions als seus 50 butlletins electrònics. TheSkimm, que té un to 
informal i conversacional, té més de 3,5 milions de subscriptors. 
Es tracta de dues publicacions reeixides amb audiències i tons 
molt diferents, i els seus butlletins de correu electrònic reflectei-
xen això. Opt In pot ajudar a qualsevol redacció a determinar la 
millor estratègia per identificar un to i avançar.  

Quins són els beneficis de crear un butlletí electrònic amb 
Opt In?
L’email ha estat una forma consistent de comunicació des 
d’abans del boom de les xarxes socials, i no desapareixerà 
aviat. Les redaccions poden capitalitzar l’ús consistent del co-

rreu electrònic per millorar el compromís de l’audiència. Quan 
els butlletins es dirigeixen a una audiència de manera atractiva, 
la publicació se’n beneficia.

“Un passa un munt de temps a la safata d’entrada, revisant 
correu genèric, molest i sovint automatitzat”, diu Singh-Kurtz. 
“Rebre alguna cosa especial, personalitzada i informativa val 
la pena”.

Power-Drutis diu que el butlletí de notícies pot ser una platafor-
ma en si mateixa o pot conduir trànsit al teu lloc web. Aquest 
augment de trànsit pot traduir-se en ingressos publicitaris, que 
són fonamentals per a la supervivència de moltes redaccions.

Un butlletí electrònic també redueix el soroll que ve amb la 
promoció de contingut des de les xarxes socials. És una línia 
directa entre la redacció i els seus subscriptors. Opt In està 
dissenyat per enfortir aquest vincle.

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors el contacte amb Opt 
In si hom vol conèixer més aquesta eina per a crear butlletins 
de notícies i immediatament iniciar la confecció del butlletí de 
manera gratuïta. CLICAR AQUÍ 
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Deu claus del Congrés Internacional 
Mediamorfosis. Perspectives de la 
innovació en periodisme
Per Jose Maria Valero i Alba Ortega

El XXIII Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Pe-
riodística, organitzat per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
va congregar 200 professors de periodisme de tot Espanya i 
altres països. En aquest congrés, impulsat per l’equip de pro-
fessors del  Màster d’Innovació en Periodisme de la UMH, es 
va analitzar la transformació que afronten els mitjans i les claus 
per desenvolupar un periodisme de qualitat que sigui viable i 
innovador. A continuació, seleccionem les principals idees que 
es van abordar al fil de les sessions plenàries i taules rodones, 
que completen les informacions que en el seu moment ja es van 
publicat en El Butlletí de l’AMIC.

1.- Sense “chicha” no hi ha dita.- Així de rotund es va mostrar 
el director d’innovació de El Confidencial, Alejandro Laso, durant 
la sessió que va compartir amb Eva Belmonte (Fundación Civio) i 
Juanlu Sánchez (eldiario.es), en la qual van debatre sobre com in-
novar i alhora conservar els valors essencials del periodisme. Els 
ponents van coincidir en què les tecnologies són grans aliades del 
periodisme, però que el veritablement important és aportar valor a 
l’audiència i productes de qualitat (la “chicha”). Per a això, propo-
sen trobar el denominador comú entre els interessos dels usuaris 
i els assumptes que han de conèixer. Es tracta d’oferir informació 
útil que respongui als seus gustos i necessitats.

2.- No t’enamoris de les shiny new things.- En aquesta ma-
teixa línia, la investigadora de l’Oxford-Reuters Institute for 
the Study of Journalism, Lucy Küng, va incidir en el perill de 
centrar-se exclusivament en la tecnologia i en els productes 
efímers, als quals va anomenar shiny new things. Küng va as-
segurar que estem immersos en l’ecosistema de la web social, 
una etapa de la transformació digital en la qual les aplicacions, 
plataformes i dispositius experimenten un estat de flux cons-
tant. Per tant, resulta fonamental a l’hora d’innovar “posar el 
mateix èmfasi en la transformació de l’organització que en la 
dels productes”.
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3.- L’embolcall també compta.- Un dels aspectes més deba-
tuts en el congrés va ser l’ús de les noves narratives com alia-
des a l’hora d’arribar a nous perfils d’audiència. Enteses com a 
estratègies comunicatives efectives i no com a elements aïllats 
(shiny new things), poden ajudar a potenciar el consum de no-
tícies i crear nous hàbits de lectura. Entre elles, van destacar 
la realitat virtual i les imatges 360 com a recursos immersius 
per situar l’usuari en el centre de l’acció, la gamificació com a 
eina per afavorir l’engagement, els laboratoris de mitjans com a 
nuclis d’experimentació i el creixent ús del periodisme de dades 
per aportar valor al producte informatiu.

4.- Assumir la cultura del fracàs.- Més innovació implica 
més fracàs. Resulta per tant fonamental adoptar una failure 
friendly culture en què els errors es concebin com una opció 
d’aprenentatge i no com una derrota. Lucy Küng va destacar 
dos aspectes essencials per instaurar aquesta filosofia en els 
processos creatius: escoltar activament el feedback que apor-
ten els professionals en les redaccions i estar disposats a pivo-
tar si la idea original no assoleix els objectius establerts.

5.- Col·laborar més que competir.- Internet ha propiciat un 
nou sistema de producció de continguts informatius que des-

dibuixa les fronteres entre els mitjans. Cada vegada un major 
nombre de mitjans digitals s’associen per augmentar la seva 
difusió, estalviar costos i millorar la qualitat del seu producte. 
Durant el congrés es van destacar iniciatives com Five (Yoroko-
bu, Diari Kafka, Naukas, politikon i Jot Down Magazine), Fíltrala 
(eldiario.es, Mongolia, Crític, Directa, La Marea, Fundació Civio 
i Diagonal), i El Salto, format per més de 20 mitjans amb dife-
rents nivells d’implicació.

6.- El subsector tecnològic de la indústria mediàtica.- Igual 
que es difuminen els límits entre els mitjans de comunicació, 
també s’expandeixen les funcions de les empreses mediàti-
ques. Amb certa freqüència, els mitjans estan complementant 
la seva tasca editorial amb la creació de productes tecnològics 
(sistemes de gestió de continguts, bots, apps, etc.). Aques-
tes eines innovadores els permeten experimentar amb noves 
formes d’arribar a la seva audiència, a més d’explorar vies 
d’ingressos alternatives.

7.- “Com et finances determina com treballes”.- La diver-
sificació de les vies d’ingrés i fonts de finançament van ser un 
altre tema central de la trobada. La responsable de projectes de 
la Fundación Civio, Eva Belmonte, va apel·lar a la importància 
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de triar bé com monetitzes el teu projecte, ja que és una deci-
sió que condicionarà el funcionament de l’organització. En un 
ecosistema mediàtic en què les plataformes acaparen la major 
part dels ingressos per publicitat, els mitjans han de recórrer a 
vies d’ingressos alternatius, com el branded content o el mo-
del de socis implantat per eldiario.es. Encara són poques les 
empreses mediàtiques que recorren a aquestes noves formes 
de monetització, ja que, segons va afirmar el sotsdirector de 
eldiario.es, Juanlu Sánchez, “hi ha la creença que si els diners 
no arriben per les vies tradicionals, valen menys”.

8.- Reconciliar el matrimoni Acadèmia-Indústria.- “Deixeu-nos 
que us investiguem”. Va ser la petició de l’investigador Javier Ga-
lán (Universitat Carlos III, de Madrid) durant la taula rodona que va 
reunir professionals de diferents mitjans innovadors. La necessitat 
de salvar les distàncies entre l’àmbit acadèmic i la indústria va ser 
una conclusió compartida per la majoria de congressistes. Per a 
això, els acadèmics demanen una major transparència a les em-
preses en la cessió de dades, alhora que es comprometen a oferir 
resultats útils i pràctics que contribueixin a la millora del sector.

9.- Fomentar el pensament innovador des de les universi-
tats.- Les facultats de periodisme han d’inculcar als seus estu-

diants una filosofia innovadora que s’adapti a les necessitats 
dels mitjans de comunicació. Perdre la por a la tecnologia, 
trencar amb els estereotips del periodisme tradicional i obrir la 
ment a nous models d’organització són alguns dels suggeri-
ments que van oferir tant a professionals com a investigadors. 
En aquesta línia, el professor José Luis Rojas (Universitat de 
Sevilla) va proposar un doble apropament: que els estudiants 
de les facultats s’incorporin a les redaccions i que els professio-
nals de les redaccions s’incorporin a la docència. Amb això es 
pretén aconseguir una formació que respongui a les demandes 
de la indústria mediàtica actual.

10.- La major innovació: reconnectar amb la societat.- En 
l’última dècada, els mitjans de comunicació s’han allunyat pro-
gressivament de les necessitats i interessos de la ciutadania. 
Mentre que les empreses tradicionals es dedicaven a “nedar i 
guardar la roba”, la societat exigia canvis profunds en el fons 
i en la forma del periodisme. En aquest congrés, la innovació 
periodística s’ha presentat com un antídot enfront de la crei-
xent desconnexió entre els mitjans i l’audiència, ja que permet 
incrementar la independència de les redaccions, genera vies 
d’ingressos addicionals i habilita noves formes de comunicació 
entre els ciutadans i els periodistes.
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Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden visionar les sessions 
plenàries d’aquest Congrés Internacional organitzat per la Uni-
versitat Miguel Hernández, d’Elx des dels enllaços següents:

- Conferència inaugural a càrrec de Lucy Küng, Oxford-Reuters 
Institute for the Study of Journalism, (a partir del minut 27).

- Taula rodona: “Innovar conservant els valors essencials del 
periodisme”. Hi participen: Eva Belmonte, responsable de pro-
jectes de Civio; Alejandro Laso, director d’Innovació a El Con-
fidencial; Juanlu Sánchez, sotsdirector de eldiario.es. Modera: 
Alícia de Lara (professora).

- Conferència de cloenda a càrrec del professor José Luis Rojas 
(Universitat de Sevilla) 
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Algunes estratègies del clàssic 
“Writing Tools” per escriure millor
Per Mar Abad, premi de Periodisme Accenture 2017 / Yorokobu

Roy Peter Clark porta gairebé 40 anys ensenyant a escriure. 
L’acadèmic ha donat classe a nens petits i a periodistes guar-
donats amb el prestigiós premi Pulitzer de periodisme. Durant 
aquest temps ha publicat 18 llibres sobre tècniques per millorar 
l’escriptura i ha arribat a la conclusió que a moltes persones els 
imposa escriure perquè pensen que és un art reservat als que 
tenen un do.

Clark està en desacord amb aquesta idea. El professor de 
l’escola de Periodisme Poynter Institute (Florida, Estats Units) 

veu l’escriptura com una artesania i pensa que la millor manera 
de perdre-li la por és apropar-se a ella com el que s’interessa 
per la fusteria. Després, només cal tenir al costat una caixa 
d’eines per començar a construir objectes; i això és el que ofe-
reix l’acadèmic en el seu llibre Writing Tools.

L’obra s’ha convertit en un clàssic, no només per a periodistes 
i escriptors. S’adreça a tot el món. “L’acte d’escriure et farà un 
alumne millor, un treballador millor, un amic millor, un ciutadà 
millor, un professor millor, un periodistes millor, una persona mi-
llor», indica Clark en la introducció d’aquesta guia que, en la seva 
versió en podcast, porta més de dos milions de descàrregues.

El nord-americà reuneix 55 eines en Writing Tools, però abans 
d’explicar-les, adverteix al lector que l’escriptura no se cenyeix 
a normes; només es poden donar consells. Aquí en van alguns:

1. Ordre en les frases.- Comença amb subjectes i verbs. Pre-
senta aviat el que vols dir i deixa per després els elements se-
cundaris. Capta l’atenció del lector en les primeres paraules 
d’un text. Aquest ordre pot alterar-se si el que busques és crear 
suspens o provocar tensió. Llavors deixa el subjecte i el verb 
per al final de la clàusula principal.
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2. Ordre de les paraules.- Situa els vocables més forts al prin-
cipi i al final de l’oració; deixa per a la part central el contin-
gut menys important. El més intrigant de la frase amb la qual 
Gabriel García Márquez va començar Cent anys de solitud 
és al començament i en la fi: «Molts anys després, davant de 
l’escamot d’afusellament, el coronel Aureliano Buendía havia 
de recordar aquella tarda remota en què el seu pare el va portar 
a conèixer el gel». Així ho va fer també el personatge que va 
anunciar una tràgica notícia en Macbeth, de Shakespeare: “La 
reina, senyor meu, ha mort”.

3. Activa els verbs.- Els verbs potents creen acció i mostren als 
personatges. Clark cita com un exemple magistral Des de Rús-
sia amb amor. En aquesta novel·la l’acció és vigorosa: “L’oficial 
va clavar en ell una mirada freda. Va dir alguna cosa en rus. Els 

soldats que l’havien conduït a l’interior van començar a arros-
segar-lo a l’exterior. Grant se’ls va treure de sobre amb facilitat. 
Un d’ells va aixecar la metralladora”. 

Clark recorda un dels consells que sempre donava George Orwell: 
“Mai facis servir una veu passiva on puguis utilitzar l’activa”.

4. Sigues passiu-agressiu.- És important decidir si vols fer 
servir verbs actius o passius perquè produeixen efectes dife-
rents en el lector o l’oient. Clark recomana utilitzar els verbs 
en passiva per portar l’atenció a la persona o la cosa sobre la 
qual recau l’acció i posa com a exemple un text que Jeff Elder 
va publicar al Charlotte Observer sobre la desaparició dels co-
loms missatgers. L’autor va usar la veu passiva amb una clara 
intenció: volia mostrar que aquestes aus no van fer res per des-
aparèixer; van ser els humans qui les van exterminar. “Enormes 
gàbies van ser gasejades des dels arbres... Els coloms van ser 
portats als mercats en un vagó de tren després d’un altre vagó 
de tren... En una generació humana, l’ocell natiu més nombrós 
d’Amèrica va ser eliminat”.

Clark ho esquematitza així: 
- Els verbs actius mouen l’acció i revelen als actors de la història.
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- Els verbs en veu passiva emfatitzen el que li passa al receptor, 
la víctima.

5. Atenció amb els adverbis acabats en -ment. - Molts escrip-
tors avorreixen els adverbis sense pietat (García Márquez, tam-
bé). Diuen que no aporten res i que fan les frases més lentes, 
més denses, més pesades. Clark pensa exactament el mateix, 
però diu que hi ha un cas en el qual resulten molt útils: quan 
s’empren per canviar el significat dels verbs. En aquesta ora-
ció: “ella va somriure feliçment”, l’adverbi no amplia el significat; 
expressa una cosa que es dóna per sobreentesa. En canvi, en 
aquest cas: “ella va somriure tristament”, canvia el sentit al verb 
i produeix sorpresa al lector.

6. No abusis dels gerundis.- El gerundi afebleix el verb i 
allarga la paraula, segons Clark. Un text amb massa gerundis 
pot resultar tediós i pastós com un xiclet. És fàcil notar-ho en 
comparar aquestes dues oracions: “El guardià estava treballant 
quan vam arribar. El sol ja estava caient i els núvols estaven 
tornant amenaçant pluja”. “El guardià treballava quan vam arri-
bar. El sol queia i els núvols tornaven per anunciar amenaça 
de pluja”.

7. No temes les frases llargues.- Clark anima l’escriptor a que 
s’atreveixi a “portar al lector per un viatge pel llenguatge i el 
significat”, i per aprendre a fer-ho recomana llegir les oracions 
magistrals de Tom Wolfe, com aquesta, per exemple, de La fo-
guera de les vanitats: “a la primera fila, a través del reverber 
lluminós, capta l’alcalde la mirada que li dirigeix Mrs. Langhorn, 
la dona del pèl tallat a lo garçon, la regidora del districte, la 
persona que li havia presentat a l’auditori feia -quant?- a penes 
uns minuts”.

L’acadèmic assegura que de la prosa de Wolfe es poden ex-
treure alguns ensenyaments perquè les frases que s’estenen 
durant diverses línies no acabin naufragant.

- És aconsellable que el subjecte i el verb de la primera clàusula 
aparegui a començament de l’oració.

- Les locucions llargues s’utilitzen per descriure fets o idees 
extenses.

- Escriure en ordre cronològic facilita la comprensió del text.

- Les oracions llargues han de combinar-se amb altres més curtes.
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- Resulten molt útils per fer una llista o un catàleg de productes, 
noms, imatges.

- Aquestes frases requereixen un treball d’edició més complex. 
Cal plantejar-se si totes les clàusules tenen sentit o si se’n po-
dria prescindir d’alguna.

Fa temps que les oracions van començar a ser més curtes. En 
els anys 40, l’expert en llegibilitat i escriptura Rudolf Flesch va 
estudiar com havia canviat l’escriptura en els últims segles i va 
trobar que en l’època isabelina (1558-1603), la mitjana de pa-
raules en una frase era d’unes 45; en el període victorià (1837-
1901), d’uns 29 vocables; i a meitat del segle XX, d’uns 20 o 
menys.

8. No tinguis por de passar la tisora.- “L’escriptura vigoro-
sa és concisa», va escriure William Strunk a The Elements of 
Style. “Una frase no hauria d’incloure paraules innecessàries; 
ni un paràgraf, frases innecessàries, per la mateixa raó que un 
dibuix hauria de prescindir de línies innecessàries o una màqui-
na, de peces que no serveixen per a res. Això no vol dir que 
totes les oracions hagin de ser breus o que s’evitin els detalls, 
sinó que cada terme ha de comptar alguna cosa”.

Clark indica que per aconseguir una escriptura concisa cal re-
llegir el text i revisar aquests aspectes:

- Elimina qualsevol passatge que no mantingui el focus del discurs.

- Prescindeix de les anècdotes, les escenes i les declaracions 
més fluixes.

- Esborra qualsevol passatge que hagis escrit per satisfer al teu 
editor o el teu professor en comptes de al lector.

- No convidis a ningú a tallar aquestes paraules o aquestes 
frases per tu. Tu ets el que millor coneix el text.

9. Dóna prioritat a les paraules senzilles enfront de les tèc-
niques.- Això facilita la comprensió del text. Passa el mateix 
amb els vocables curts davant els extensos. George Orwell 
aconsellava utilitzar les veus més curtes enfront de les més 
complexes i Clark crida l’atenció sobre el poderosos que resul-
ten els termes d’una sola síl·laba: sol, vine, si.

10. Juga amb les paraules, fins i tot en les històries se-
rioses.- “De la mateixa manera que un escultor treballa amb 
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argila, un escriptor/periodista modela el món amb les paraules”, 
exposa Clark. Cal tenir un vocabulari ampli i jugar amb ell sen-
se por. Fins i tot estirar i alterar el significat de les paraules per 
expressar el millor possible el que es vol explicar.

11. Narra de forma cinematogràfica.- Tracta de mostrar en 
lloc de comptar. Redacta com si estiguessis mirant amb una 
càmera.

12. Busca imatges i metàfores originals.- Evita les frases fe-
tes i els clixés. Clark explica que molts periodistes de gran repu-
tació rebutgen més de dotze imatges abans de sentir-se satis-
fets amb una. Una bona metàfora requereix una bona pensada.
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Prisa revoluciona el sector periodístic
Per Albert Sáez / slownewsblog

La intervenció del president executiu de Prisa, Juan Luis Ce-
brián, a la junta d’accionistes del divendres 30 de juny marcarà 
moltes decisions dels propers mesos, tant en els mitjans que 
pertanyen al grup com en el conjunt del sector. Prisa és re-
ferència per a molts actors d’aquest mercat, des de les entitats 
financeres que acumulen milers de milions en crèdits al sector 
mitjana fins a les consultores que analitzen altres companyies, 
els anunciants, la resta de mitjans de comunicació i els profes-
sionals del periodisme que encara avui segueixen confiant més 
en Prisa que en les seves pròpies empreses.

Què va dir Cebrián?

1. “El sol dividend social no justifica l’aprovació de la gestió. 
Ens trobem fermament obstinats a restaurar la rendibilitat de la 
nostra empresa”
2. “La nostra decisió és procedir a les desinversions neces-
sàries per fer front a les obligacions creditícies amb la complici-
tat dels nostres creditors”
3. “L’empresa (El País) té un futur brillant si som capaços 
d’invertir en tecnologia i en capital humà de perfil d’acord amb 
els nous temps”
4. “Procedirem a construir una estructura de capital estable”
5. “Serà inevitable reduir el perímetre del grup”
6. “Pretenem revisar igualment la política salarial de l’alta direc-
ció ajustant-la a les condicions del mercat”
7. “Anem a viure un procés de consolidació de les empreses de 
mitjans, i volem no només estar presents en ell sinó capitane-
jar-lo en el possible”

Què es pot desprendre en els propers mesos del que va dir?

1. Prisa no reclamarà més esforços als seus accionistes insti-
tucionals (Santander, Caixabank, Telefónica) basats en la seva 
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capacitat d’influència política i social. Prisa ha entès el missat-
ge del president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete en 
el mateix diari El País: “Telefónica està per ajudar, per invertir, i 
no per a altres coses”
2. Prisa vendrà el que es pugui vendre. Ja té en venda Santilla-
na i Media Capital (Portugal) i en el discurs de Cebrián no hi ha 
ni una línia sobre el futur de la Cadena Ser, només parla de la 
transformació digital d’El País
3. Més reestructuracions de personal per adaptar els costos 
salarials al mercat digital
4. Els accionistes amb ànim especulatiu sortiran quan recullin 
beneficis de les vendes d’actius
5. Prisa serà fonamentalment l’actual Prisa Notícies, és a dir, El 
País com a primer mitjà informatiu global en llengua espanyola
6. Quan més petit és el grup, menys estructura directiva
7. Comença el ball de fusions en el sector media a Espanya 
al comprovar que el final de la crisi econòmica no acaba amb 
la crisi sectorial. Prisa estarà en aquestes fusions i intentarà 
absorbir abans de ser absorbida. (Els que coneixen l’habitual 
altivesa de Cebrián entendran el que li deu haver costat pro-
nunciar al final d’aquesta frase: “en el possible”).

Aquest discurs juntament amb el perfil del nou conseller delegat 

Manuel Mirat (al qual s’insisteix una i altra vegada a destacar 
com a líder de la transformació digital d’El País -no del grup- i 
coordinador de la companyia amb les grans tecnològiques -lle-
geixi Google i Fabebook-) indiquen que els rumors reiterats so-
bre la venda de Santillana, Media capital (Portugal) i fins i tot la 
Cadena Ser poden prendre forma en els propers mesos o set-
manes amb l’objectiu d’amortitzar crèdit i reorganitzar el capital 
per concentrar-se en ser el primer periòdic en espanyol a tot el 
món en aliança amb Google i Facebook. En aquest context no 
es descarten operacions com la que s’insinuava la passada set-
mana que implicaria a Henneo (Heraldo de Aragón, 20 minutos, 
La Información), capitanejada des de l’ombra per qui ha estat 
fins a l’últim dia intentant que Cebrián fos rellevat en aquesta 
junta del 30 de juny: César Alierta. Cebrián es va quedar, però 
va fer el discurs que li demanaven els que pretenien fer-lo fora.
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