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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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La publicitat agrada a 7 de cada 
10 persones en els mercats més 
avançats, sobretot en la premsa
Per Màrkerting Dircomfidencial

 

Els mercats més avançats en la indústria publicitària no ho són 
per casualitat. En aquests mercats, tant anunciants, agències 
i mitjans han aconseguit que la publicitat tingui una percepció 
positiva per part dels usuaris, sentiment molt allunyat en altres 
països com a Espanya, on la saturació arriba a irritar als con-
sumidors. Així ho recull un estudi de  Kantar Media basat en 
una enquesta realitzada a 5.123 “adults connectats” (majors de 
18 anys que tenen accés a Internet a través d’un PC/portàtil i 

un dispositiu mòbil personal) dels cinc mercats publicitaris més 
grans del món, que són Brasil, Xina, França, Regne Unit i Es-
tats Units. També s’ha comptat amb l’opinió de 40 líders del 
sector en aquests països.

Sorprenentment, el 68% dels enquestats assegura que els 
agrada o toleren la publicitat. Fins i tot, els consumidors molt 
freqüents de mitjans en línia estan encara més a favor dels 
anuncis (77%). A més, la meitat dels participants en l’estudi 
(47%) que posseeixen un bloquejador d’anuncis (20% del total 
de la mostra) afirmen que utilitzen aquest programari perquè 
la publicitat els molesta per la seva intromissió, no perquè no li 
agradi mirar una anunci.

Això no obstant, la publicitat offline és més apreciada (75%) que 
la de en línia (61%). Més en concret, la que millors impressions 
genera és la de la premsa i revistes impreses (80%), mentre que 
el percentatge en els mitjans en línia és una mica menor (70%). A 
distància se situen el cinema (37%) o la televisió (33%).

Però les bones notícies per a les marques i les agències no 
acaben aquí, ja que una majoria dels enquestats (59%) opina 
que la publicitat ha canviat a millor. En aquest sentit, els usuaris 
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valoren les possibilitats que ofereix la major segmentació en el 
pla online i un 40% respon que cada vegada veuen més anun-
cis rellevants per als seus interessos.

Malgrat aquest clima d’opinió favorable a la publicitat, la veritat 
és que un 30% dels enquestats (45% dels usuaris “molt fre-
qüents”) va dir que estaria disposat a pagar pel contingut i així 
evitar la publicitat.

I és que, com és natural, també hi ha queixes entre els usuaris. 
Una de les més habituals són les molèsties generades pel retarge-
ting. Un 71% expressa que resulta molt repetitiu veure una vegada 
i una altra el mateix anunci. Així mateix, un  55% està d’acord en 
què sovint veu anuncis de productes que ja ha comprat.

Sobre això últim, Toby Horry, de Tesco, subratlla que “si he ob-
tingut una venda més per retargetizar l’anunci cinquanta ve-
gades, (però) he molestat a centenars de persones durant el 
procés, val la pena? Probablement, no”.

L’estudi d’AIMC per saber d’Espanya
Com s’ha esmentat, les conclusions d’aquest estudi s’han ex-
tret de les opinions de consumidors dels cinc mercats més im-

portants de la indústria publicitària, de manera que Espanya 
queda fora. Cal dir, però, que a Espanya, només un 25% diu 
estar d’acord amb que els anuncis digitals són més interessants 
que la resta. 

A l’Estat espanyol, AIMC fa un estudi anual similar a aquest i les 
seves dades no són ni de bon tros tan positives per al sector. 
Aquí, en una escala d’1 al 5 (sent 1 molt negativa i 5 molt posi-
tiva)  més del 90% dels usuaris fixen la seva qualificació de la 
publicitat a Internet entre un 1 i un 3. Més enllà d’això, fins a un 
24% valoren com a molt negativa la presència de la publicitat 
a Internet.

I és que els anuncis en línia són percebuts com més molestos 
que un altre tipus de publicitat. Així ho assegura el 67% dels 
enquestats. A més,  només un 25% diu estar d’acord amb que 
els anuncis digitals són més interessants que la resta.

En aquest context, tot just un  22% dels enquestats assegura 
que es fixa en la publicitat i la gran majoria (76%) deixa de visi-
tar un web si presenta excessiva publicitat. L’altra conseqüèn-
cia és que fins el 59,6% dels usuaris enquestats declaren que 
utilitzen un bloquejador d’anuncis.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi de 
Kantar Media “Planificar comunicación en un mundo disruptivo” 
CLICANT AQUÍ 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

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

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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La importància del Whatsapp en 
processos judicials
Per Pablo Espada Bueno, perit enginyer informàtic / Peritotec-
nológico.net

Cada vegada és més freqüent que en els processos judicials 
les parts vulguin aportar com a prova les converses realitzades 
utilitzant la famosa aplicació de missatgeria WhatsApp. Això 
passa en tot tipus de procediments i casos: Divorcis, estafes, 
bullying, extorsió, divulgació d’informacions reservades, divul-
gació d’imatges privades o de contingut sexual, etc... Moltes 
vegades, la diferència entre guanyar o perdre aquestes deman-
des és deu a la validesa que se li doni a les proves aportades, 

ja que moltes vegades, els missatges de WhatsApp són l’única 
prova documental existent.

En alguns casos simplement es presenta als jutjats una captura 
de pantalla del mòbil en la qual es mostra la conversa. Altres 
vegades, es va al notari perquè aixequi acta sobre les captures 
de pantalla i es presenta l’escriptura en seu judicial. Però el que 
molta gent desconeix és que tots dos mètodes poden ser rebu-
tjats pel jutjat i que aquestes proves poden ser impugnades fà-
cilment per la part contrària. Existeixen arguments tècnics que 
permeten sembrar el dubte raonable i al·legar que aquestes 
converses podrien haver estat manipulades d’alguna manera.

Segons la sentència “300/2015” de la Sala Penal del Tribunal 
Suprem, “per garantir la validesa d’aquest tipus d’elements pro-
batoris, els missatges han de ser aportats mitjançant un informe 
pericial”. Aquest tipus d’informe ha de ser realitzat per un pro-
fessional qualificat en la matèria, i en aquest cas, ha de ser un 
professional expert en informàtica o telecomunicacions.

Si es necessita presentar missatges de Whatsapp (o d’altres 
programes de missatgeria) per a un procés judicial, recordin 
seguir aquests senzills passos:

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Fer una còpia de seguretat de tot el contingut del telèfon. Ja 
sigui emmagatzemada en el núvol o en un PC, és recomana-
ble que faci una còpia de seguretat del dispositiu, utilitzant les 
eines que proporcioni el fabricant. En certs casos, es podrien 
recuperar els missatges des de la còpia de seguretat.

Conservi el telèfon i els missatges. Si el dispositiu fos danyat o 
si esborra els missatges, les possibilitats d’utilització judicial es 
reduiran enormement. Si li és possible, deixi d’utilitzar el dispo-
sitiu i activi la “manera avió”, per evitar així qualsevol tipus de 
comunicació que pogués alterar la informació continguda en el 
mateix.

Contacti immediatament amb un perit informàtic judicial. Aquest 
professional l’assessorarà sobre els passos a realitzar per po-
der donar validesa als missatges i li farà un informe que li aporti 
les garanties necessàries perquè la prova no pugui ser rebutja-
da als jutjats.

Augmenta la confiança dels nord-
americans en la premsa malgrat 
Trump i les “fake news”

Els atacs llançats per Donald Trump contra la premsa han tingut 
un efecte bumerang. En lloc d’ampliar la bretxa entre lectors i 
premsa oberta durant la crisi econòmica, els retrets del presi-
dent nord-americà han propiciat, d’una banda, un  creixement 
exponencial en les subscripcions dels principals diaris dels Es-
tats Units i, de l’altra, una millora en la confiança.

L’última enquesta elaborada i publicada per l’empresa Gallup 
revela un lleuger augment en la confiança dels nord-americans 
cap a institucions com els diaris o la televisió. La millora és 
petita encara que revela un canvi de tendència, atès que els 
mitjans vénen de tocar fons en el sondeig de l’any passat.

Concretament, en un índex del u al cent, la seguretat que di-
positen els lectors nord-americans en els diaris del seu país ha 
remuntat del 20 al 27% durant l’últim any. És el millor registre 
des de 2011, si bé el més alt data de 1990, quan es va arribar 
al 39%. Per la seva banda, la televisió ha passat del 21% al 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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24%. Aquestes diferències s’escurcen en l’àmbit digital, que per 
tercera vegada ha estat valorat en l’enquesta de Gallup. Tot i 
que les publicacions digitals s’han disparat en els últims anys, 
i amb elles el seu trànsit,  Internet és la institució que menys 
confiança suscita als nord-americans, només per davant del 
Congrés (12%). (de La Opinión/Los Angeles)

Pla anual de la BBC: a la recerca de 
l’audiència jove

La BBC ha presentat el 
seu pla anual, en el qual 
estableix els seus objec-
tius principals per als pro-
pers mesos. “La nostra 
ambició de reinventar la 
BBC per a la nova gene-

ració és la nostra major prioritat per al pròxim any”, ha afirmat 
el director general de la BBC, Tony Hall, en la introducció del 
document. “Els hàbits de consum dels joves i de la gent gran 
són cada vegada més diferents. La gent jove veu menys tele-
visió que la gent gran i escolta menys ràdio. I on vagi el públic 

jove, probablement serà seguit per les audiències de més edat. 
La innovació en línia ha frenat el declivi observat en totes les 
empreses de mitjans tradicionals. No ho ha invertit”.
 
Resumint, els punts principals del pla de la BBC, inclouen do-
nar prioritat al vídeo en directe en la seva aplicació mòbil de 
notícies -que té 14 milions d’usuaris setmanals- per competir 
millor amb Facebook i YouTube en la recerca d’audiències més 
joves. Un altre dels objectius és combatre les “fake news” en 
col·laboració amb Facebook i expandir el servei de verificació 
de dades Reality Check. A més, la BBC vol invertir més en els 
seus equips de periodisme de dades. Els lectors d’El Butlletí de 
l’AMIC poden accedir al PDF del Pla Anual de la BBC, només 
cal CLICAR AQUÍ  (de Press Gaceta)

Ràdio Betevé ja és legal del tot

El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Barcelona la 
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radio-
difusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència 
de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim 
de gestió directa. El consistori ja disposava des del 1998 de 

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

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

Un televisor Samsung,1

al 0 % TAE2

AMIC 188x122.indd   1 17/5/17   12:09
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l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modula-
da en el 91.0, la qual havia estat sol·licitada el 1980.

Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la conces-
sió després que la ràdio de Betevé hagi obtingut l’autorització 
de posada en servei per part del Ministeri d’Indústria, un cop 
ha complert els tràmits administratius i tècnics, i ha superat la 
corresponent inspecció. Ara, Ràdio Betevé ja és legal del tot. 
(d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Google impulsa una aliança de La 
Voz,  Henneo i Segre, amb 22 diaris 
locals
Per Facundo Arrizabalaga / La Voz de Galicia

Google finançarà amb 500.000 euros el projecte RADAR, una 
aliança de La Voz de Galícia, Henneo i  altres 22 diaris espan-
yols (entre ells els catalans Segre i Més Tarragona) per posar 
en marxa una plataforma que generi sinèrgies i permeti oferir 
continguts més pròxims i personalitzats a els lectors.

Els 24 mitjans que conformen el projecte RADAR (Aliança Re-
gional per a la Informació, Audiència i Ingressos) sumen 19 mi-
lions d’usuaris únics i són líders en els seus àmbits, ja sigui 
local, provincial o regional. Construiran una plataforma tecno-
lògica que permeti intercanviar continguts (notícies, imatges, 
vídeos, gràfics...), etiquetar-los, categoritzar-los i distribuir-los 
a través de productes periodístics enriquits amb el treball de 
cadascuna de les redaccions de tots aquests diaris, i que seran 
personalitzats per a cada usuari.

Pes dels mitjans locals
A diferència del que passa en altres entorns similars, com 
podrien ser Europa o EUA, a l’Estat espanyol hi ha dues ten-
dències en el sector de la informació: mentre els grans grups 
editorials han centrat els seus esforços a aconseguir grans au-
diències aprofitant l’abast del idioma espanyol, en cada terri-
tori el líder és un diari local o regional. I sobre aquests mitjans 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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recau el repte d’atendre els problemes de la societat, d’exercir 
de consciència crítica, etcètera. Són els diaris més pròxims al 
lector els que publiquen les grans històries humanes, les grans 
investigacions, el que el poder no vol que se sàpiga.

En aquest escenari, sorgeix el suport de Google a un projec-
te de periodisme local, en el qual el Grupo La Voz hi partici-
pa amb les seves dos capçaleres, La Voz de Galícia i La Voz 
de Asturias, com també el diari català Segre, editata a Lleida. 
S’emmarca en la iniciativa DNI (Iniciativa per a Notícies Digi-
tals), un acord del gegant d’Internet amb els editors europeus 
per oferir suport al periodisme d’alta qualitat mitjançant l’ús de 
la tecnologia i la innovació. 

A més d’invertir en el desenvolupament de productes, en in-
vestigació i en formació, Google va llançar el DNI Innovation 
Fund, que aporta un total de 150 milions d’euros per a projectes 
d’innovació en tot el sector de les notícies a Europa. Fa uns dies 
es van donar a conèixer els projectes que finançarà en la que ja 
és la tercera ronda, a la qual destinarà 21 milions d’euros. Se’n 
beneficiaran un total de 107 projectes de 27 països. 

Els projectes escollits
En el cas espanyol, a més de l’aliança RADAR, hi ha un altre 
projecte gran que també ha aconseguit 500.000 euros. És el 
del grup Prisa, que desenvoluparà una iniciativa per integrar el 
disseny i la producció d’infografies per a plataformes multidis-
positiu. A aquests se sumen quatre projectes de mida mitjana: 
Spain Media Ràdio, que llançarà una plataforma de podcast 
amb quota mensual; Público, amb una aplicació que permetrà 
als lectors estar al cas del procés editorial del diari; Prensa Ibè-
rica (Regió 7, Diari de Girona, etc.), que farà una eina per ob-
tenir dades de les administracions públiques, ONG’s, etcètera 
i oferir-los de forma senzilla; i eldiario.es, que pretén desenvo-
lupar un ecosistema de participació inclusiva. L’últim projecte, 
Quality Media Produccions, és un prototip pensat perquè els 
mitjans puguin treure més profit de les Vídeonoticies. 

El consorci RADAR aglutina nou empreses editores de premsa 
local que distribueixen 24 diaris i els seus webs concentren 19 
milions d’usuaris únics. Les empreses que són part del projecte 
són Henneo, editora d’Heraldo d’Aragón, Diario del Alto Aragón 
i Radio Huesca); La Voz (editora de La Voz de Galícia i La Voz 
de Asturias); Grupo La Información (Diario de Navarra); Grupo 
Joly (grup andalús que aglutina Diario de Sevilla, Diario de Jerez, 
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Diario de Cadis, Huelva Información, El Dia de Córdoba, Europa 
Sur, Málaga Hoy, Granada Hoy i Diario de Almeria); Grup Serra 
(líder a les Illes Balears amb les seves capçaleres Última Hora, 
Diari de Menorca i Diari de Eivissa i Formentera); Grup Segre 
(Diari Segre, de Lleida); Més, de Tarragona; Gaceta de Salaman-
ca, i Edigrup (que edita Diario de León, Diario de Valladolid, Co-
rreo de Burgos, Gaceta de Salamanca i Diario de Sòria).

Un estudi per al Parlament Europeu 
recomana augmentar la transparència 
sobre els propietaris directes i 
indirectes de mitjans

Com a conseqüència 
d’una reunió sobre el 
pluralisme de mitjans 
en la societat digital, 
organitzat amb mo-
tiu de la presidència 
d’Estònia de la Unió 

Europea, es va presentar l’Anàlisi comparativa de la llibertat 

i el pluralisme de mitjans en els estats membres de la Unió 
Europea, elaborat a petició del Parlament Europeu i coordinat 
pel Centre d’Estudis de Política Europea (CEPS, per les seves 
sigles en anglès).

A partir de l’anàlisi de la situació en set estats membres (Bul-
gària, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Polònia i Romania), els 
responsables de l’estudi conclouen que els sistemes mediàtics 
pateixen l’existència d’una xarxa de relacions no transparents 
entre els poders polítics i econòmics en diversos països que 
provoca errors sistèmics en els mercats de mitjans i es tradueix 
en disfuncions de la democràcia en aquests països.

Per aquest motiu, i a partir de les competències que la Unió 
Europea té en matèria de mitjans i de llibertats, els autors pro-
posen un seguit de mesures entre les quals es troben el segui-
ment periòdic (biennal) dels riscos potencials per al pluralisme 
de mitjans; una directiva específica sobre les ajudes estatals als 
mitjans; la revisió de la directiva de serveis audiovisuals per in-
cloure l’obligatorietat que els estats aconsegueixin i mantinguin 
el pluralisme; la creació d’una base de dades transparent amb 
informació sobre els propietaris directes i indirectes dels mitjans 
i els encreuaments de propietat; l’actualització de la directiva de 
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comerç electrònic en els aspectes referits a la responsabilitat 
de les plataformes sobre continguts de tercers; el desenvolu-
pament de projectes educatius per a crear a llarg termini un 
sistema lliure, plural i democràtic de mitjans, i el desenvolupa-
ment d’investigacions sobre factors individuals que afecten el 
pluralisme i sobre les noves formes de comunicació de masses 
a través de la xarxa.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’informe CLI-
CANT AQUÍ  (de Digimedios)

Informe Ditrendia, 2017: Un de cada 
tres espanyols considera el seu mòbil 
com el seu equip principal
Es tracta del resum i conclusions de l’Informe de Ditrendia: Mo-
bile a Espanya i al Món 2017. Un de cada tres espanyols con-
sidera el seu mòbil el seu equip principal per accedir a Internet. 
La consultora d’estratègia digital Ditrendia va presentar aquest 
dimarts el seu nou informe, en el qual destaca les principals 
dades de consum, ús i tendències dels dispositius mòbils.

 
Segons Fernando Rivero, CEO de Ditrendia “La manera de 
connectar amb els nostres clients està en contínua evolució 
i hem de conèixer-lo i adaptar-nos a ell. Per això aquest any 
l’informe també recull informació sobre chatbots, smartwatchs, 
pagaments mòbils o la incorporació de l’internet de les coses 
que transformaran, i estan transformant, la manera en què ens 
comuniquem i relacionem. “ 

Principals troballes i conclusions:

- Cada vegada més mòbils i més connectats: Espanya, amb 
una penetració el 88% és el país amb major penetració mòbil 
del món. Les tauletes, encara que el seu ús ha caigut, tenen 
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una penetració a Espanya del 75% i els dispositius connectats 
i wearables estan creixent de manera exponencial, tant per 
al consum diari com per a l’industrial. De fet, s’espera que el 
2025 hi hagi 75 mil milions de dispositius connectats en la seva 
gran majoria relacionats amb les tecnologies que estan mar-
cant tendència: cotxes autònoms, assistents virtuals, sensors 
de radiofreqüència (RFID), bluetooth, realitat augmentada o la 
tecnologia 3D.

- Els chatbots estan revolucionant la manera en la qual ens co-
muniquem. De fet, entre 2015 i 2016 l’ús de chatbots o assistents 
conversacionals per veu o text es va duplicar i un 20% de les re-
cerques a internet en el món es van realitzar ja per veu. El mòbil 
s’ha convertit en part de les nostres vides. A Espanya ja utilitzem 
el mòbil més que l’ordinador per accedir a internet (un 92% dels 
usuaris) i un 37% ho considera el seu dispositiu principal.

- Mirem el mòbil 5 minuts després de despertar-nos (61%) i el 
primer que fem és comprovar els missatges instantanis. Però 
som multidispositiu: Un 57% utilitza més d’un dispositiu al dia 
i un 21% utilitza diversos dispositius alhora. També l’utilitzem 
alhora que fem altres coses com comprar, treballar, menjar o... 
creuar el carrer!

Malgrat tot, el temps que dediquem al mòbil a Espanya ha cai-
gut respecte a l’any passat, situant-se en una mitjana de 2h 
34min enfront de les 3h 23min diaris de 2015. Veure vídeos 
(78%) i utilitzar la missatgeria instantània (66%) són les acti-
vitats més realitzades, però la banca en línia augmenta fins a 
aconseguir un 44%. A més, tenim una hora per a cada cosa: 
els usuaris en el món prefereixen utilitzar els matins per llegir 
correus electrònics, el migdia per xatejar, a la tarda per utilitzar 
apps de mobilitat, viatges, compres... (a més de xatejar) i la nit 
per a les xarxes socials i navegar a internet.

Els lectors d’El Bulletí de l’AMIC es poden descarregar gratuïta-
ment l’informe Ditrendia-Informe Mobile en España y en el Mun-
do 2017 CLICANT AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

NacióDigital presenta l’evolució del 
sistema de visualització de dades 
finançat per Google
NacióDigital desenvolupa des de fa uns mesos una eina de vi-
sualització de dades finançada per Google en el marc de la 
Digital News Initiative. Fa uns dies, per mostrar l’evolució del 
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projecte, es va organitzar un acte a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm, de Barcelona, realitzat amb el suport de Cellnex. També 
es va anunciar oficialment que NacióDigital s’ha convertit en el 
primer mitjà en català a formar part del Google Play Quiosc.

José Manuel Gutiérrez, director de Nous Formats de NacióDi-
gital, va presentar els primers resultats de l’Screple, l’eina de 
visualització de dades que s’està desenvolupant. El mitjà va 
optar a la convocatòria de Digital News Initiative l’any passat i 
el projecte va ser escollit entre més de 850 mitjans europeus, 
l’únic de la seva categoria en català. Screple entrarà en funcio-
nament a finals del 2017 i serà una eina integrada en el gestor 
de continguts del mitjà, que facilitarà als periodistes el disseny 
de gràfics de dades i mapes de Catalunya i d’arreu del món 
per complementar les notícies. El resultat serà un format res-

ponsive pensat per als mòbils i de codi obert perquè pugui ser 
adaptat a altres projectes comunicatius.

L’acte va servir també per conèixer l’abast de la Digital News 
Initiative, una iniciativa iniciada fa tres anys per Google i que 
ha obert la porta a què molts mitjans europeus puguin innovar 
i apostar pel periodisme dels pròxims anys en format digital. 
Ho va explicar Luís Collado, director d’Aliances Estratègiques 
de Google Espanya i Portugal. Amb tres rondes preveuen fi-
nançar projectes per valor de 150 milions d’euros amb l’objectiu 
de crear nous continguts on line, noves audiències de digitals 
i nous models de negoci. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Facebook planeja adoptar el 
pagament per articles
  
Després de veure com mitjans de comunicació importants 
abandonaven Instant Articles, Facebook s’està plantejant do-
nar l’opció als usuaris d’accedir a continguts de pagament des 
d’aquesta plataforma. Facebook no es pot permetre una fuga 
massiva d’editors i està estudiant la possibilitat de satisfer les 
companyies amb models freemium. En permetre als usuaris 
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subscriure a les publicacions directament des d’Instant Articles 
donarien suport a les empreses la base de negoci de les quals 
s’assenta en el pagament dels seus lectors. La plataforma tam-
bé estaria disposada a realitzar altres concessions, com donar 
als editors accés a totes les dades dels subscriptors perquè 
coneguin millor a la seva audiència.

Facebook preveu provar aquest model amb un grup d’editors 
a finals d’any, per tal de poder-lo implantar al llarg de 2018. 
Encara es desconeixen detalls importants d’aquest pla, com ara 
la forma en què es manejaran els pagaments o si Facebook 
se’n durà una part per la venda de subscripcions. La idea de 
la plataforma propietat de Mark Zuckerberg seria la de crear 
una experiència d’usuari uniforme , és a dir, permetre l’accés 
mensual a un nombre concret d’articles fins a sol·licitar el paga-
ment, sense tenir en compte el model concret que ha establert 
cada editor a seva web. (de Media-tics)

Rumors sobre fusions de mitjans 
digitals

Les fusions entre els mitjans de comunicació són un dels temes 
més recurrents al llarg de tot l’any en el sector. Nombrosos són 
els rumors, variats els intents de formar grans grups i moltes 
menys les fusions reals. En l’àmbit de la premsa en paper la 
possibilitat de realitzar aquest tipus d’operacions s’ha intensifi-
cat per la crisi. La mala situació que viuen els diaris tradicionals 
-amb caigudes de publicitat, vendes i lectors- els ha abocat a 
manifestar públicament que la porta està oberta a les fusions. 
No obstant això, de moment no s’ha produït cap molt significati-
va entre els gegants de la premsa al nostre país.
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I què passa amb els diaris digitals? Doncs una cosa semblant. 
La proliferació d’aquest tipus de mitjans ha estat constant i con-
siderable especialment durant l’última dècada. El problema en 
aquest cas és que el mercat publicitari d’aquest àmbit encara 
no està tan desenvolupat ni és tan ampli com per fer rendi-
bles a tots aquests mitjans. Per aquest motiu les fusions també 
comencin a ser una constant entre els diaris digitals, màxima 
quan molts d’ells han estat llançats per professionals històrics 
dins el periodisme i la comunicació a Espanya.

Dos exemples d’aquesta realitat són El Español de Pedro J. 
Ramírez i El Independiente de Casimiro García-Abadillo. Des-
prés de dècades compartint trajectòria professional en El Mun-
do  tots dos van sortir de la capçalera d’Unidad Editorial i es 
van embarcar en els seus projectes digitals sota el suport de les 
àmplies indemnitzacions que van rebre després de la seva mar-
xa. Això els permet tenir un marge econòmic en els seus nous 
mitjans que alguns dels seus competidors no poden permetre’s, 
però l’objectiu és buscar la rendibilitat com més aviat millor.

Atès que el mercat publicitari digital com dèiem en línies supe-
riors encara és molt petit una de les solucions que es plantegen 
són les fusions. És per això que en les últimes setmanes el con-

tacte de Pedro J. Ramírez i Casimiro García-Abadillo s’ha in-
tensificat i diverses són les reunions que han mantingut. Aquest 
acostament ha estat interpretat en el sector com un possible 
primer pas cap a la fusió dels seus dos digitals, amb la qual 
cosa quedarien en una posició molt més forta de cara al mercat 
i als anunciants i serviria per enfortir els continguts editorials del 
nou mitjà. (de Prnoticias)

Els mitjans nord-americans demanen 
ajuda al Congrés davant el duopoli de 
Facebook i Google

Els mitjans nord-americans 
es neguen a seguir fent-los 
el joc a Facebook i Google. 
Cansats de “lliurar el seu 
contingut i jugar segons les 
seves regles” per acabar 
en una posició cada vega-

da més marginal en el repartiment publicitari, els prop de 2.000 
mitjans que conformen la News Media Alliance han elevat una 
petició al Congrés dels EUA reclamant una nova legislació.
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La reacció de la premsa nord-americana s’interpreta com el 
que és: una declaració de guerra sense guerrilles contra dues 
companyies  que acaparen més del  70% de la inversió digital 
mundial  i el  20% dels ingressos per publicitat de tot el món. I 
aquest anunci s’articula per mitjà d’una reivindicació molt clara, 
com és la petició de poder negociar directament amb Facebook 
i Google la distribució de notícies, cosa que impedeix legislació 
de l’antimonopoli. En resum, igualar les condicions del mercat a 
fi de procurar acords en què els mitjans puguin obtenir benefici.

Entre les seves sol·licituds advoquen per implantar una “quota 
justa” d’ingressos i dades, així com un millor suport als mo-
dels de subscripció  o reforçar la protecció per a la propietat 
intel·lectual dels editors, segons escriu el president d’aquesta 
organització, David Chavern, en un article d’opinió publicat a 
les pàgines de mitjans com The Wall Street Journal, The New 
York Times The Washington Post, que acaba dient: “Mentre els 
mitjans reclamen ser sostenibles pel seu propi esforç i deixar 
de dependre del duopoli, Google i Facebook responen oferint 
engrunes als editors.” (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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El mercat revisa a la baixa les 
expectatives de creixement dels grans 
holdings publicitaris
Per Marketing Dircomfidencial

Els grans holdings publicitaris no passen pel seu millor mo-
ment. El seu model de negoci -que els reporta encara ingents 
quantitats d’ingressos- està amenaçat per una multitud de fac-

tors. En els últims dies, diverses entitats financeres han emès 
valoracions desfavorables dels grans conglomerats mundials 
de publicitat, el que els ha provocat en alguns casos  severes 
caigudes a la Borsa.

La setmana passada el banc francès BNP Paribas va tornar a 
negativa les seves previsions sobre el futur comportament de 
WPP, el que va produir la caiguda del valor de les seves accions 
a mínims anuals.

Un analista d’aquesta entitat -Charles Bedouelle- va assegurar 
que els reptes a què s’enfronten aquest tipus de companyies 
-cito a WPP i a Publicis- podrien ser majors i més prolongats en 
el temps que el que es podria pensar.

L’expert creu que els grans holdings publicitaris no estan evo-
lucionant a la velocitat requerida pel mercat. En aquest sentit, 
Bedouelle assenyala que el màrqueting avui en dia està sent 
impulsat per l’entorn mobile, l’automatització o el comerç elec-
trònic. Àrees que estan dominades -segons l’analista- per un 
altre tipus de plataformes, el que l’augmenta el risc que les em-
preses convencionals de publicitat disminueixin el seu creixe-
ment.
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Una altra entitat financera,  Pivotal Research Group, ha avisat 
als seus clients que és probable que es comprimeixi l’expansió 
dels grans grups publicitaris en els propers anys, de manera 
que es rebaixarien les expectatives inicials.

Entre les raons per emetre aquest judici, Pivotal esmenta que 
els anunciants estan cada vegada aplicant més rebaixes en 
els seus pressupostos de publicitat, les demandes creixents 
de transparència estan afectant els drets de joc dels holdings, 
la escalabilitat obtinguda per departaments interns de compra 
programàtica, la fragmentació dels mitjans o la entrada de nova 
competència, com són les grans consultores multinacionals.

No obstant això, els conglomerats publicitaris ja estan reaccio-
nant a aquesta tendència. La seva resposta està sent fins ara la 
de simplificar les seves estructures, tal com demanen els seus 
clients, que no volen continuar afrontant el gran cost que supo-
sa treballar amb diverses agències diferents.

Darrerament, hem vist exemples a WPP, que ha fusionat Pos-
sible amb Wunderman; o Maxus i MEC. També ho ha fet Havas 
i les seves agències creatives; o Publicis, on recentment ha 
desaparegut la històrica marca Mediavest. També podria patir 

un procés similar IPG, on la marxa de Lola Mullenlowe no és el 
millor, segons apunten des de Mediapost.com.

Guia Pràctica d’adaptació al Reglament 
General de Protecció de Dades
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El 25 de maig de 2018 començarà a ser d’aplicació el Regla-
ment General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) a 
totes les empreses que operen a la Unió Europea, substituint la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades de l’any 1999. Assessorar 
les empreses sobre els processos concrets que han d’implantar 
per complir amb el RGPD ha estat una tasca molt difícil, per 
quan el RGPD és un text ambigu i està ple d’àrees grises que 
podrien tenir conseqüències de gran abast per a la indústria de 
la Comunicació. 

Si bé molts dels conceptes i principis del RGPD són semblants 
a la norma actual (i per tant, si estàs complint ara, és un molt 
bon punt de partida) el RGPD introdueix nous elements, que 
suposen noves obligacions. A mesura que s’aproxima el termi-
ni, el compliment amb les noves normes és necessari. I encara 
queden encara qüestions per resoldre, la bona notícia és que 
moltes de les orientacions van lentament començant a ser més 
clares.

L’IAB ha elaborat una Guía Pràctica d’Adaptación al Reglament 
General de Protecció de Dades, amb la pretensió d’ajudar a la 
ruta de compliment a la indústria de la publicitat digital. És un 
document dinàmic destinat a ajudar en la ruta de compliment 

a la industria de la publicitat digital, amb les noves obligacions 
y consells pràctics. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC es poden 
descarregar aquesta guia CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

“Testimonis que poden salvar vides”, 
de la DGT

“Em dic Jordi i vaig tenir un accident per conduir begut. Un se-
gon és tot el que necessites per passar de la moto a la cadira”. 
Aquest és el punyent testimoni d’una víctima real d’un accident 
de trànsit i un dels protagonistes de la nova campanya de la 
DGT.
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Des de la DGT van proposar treballar de la mà amb diferents 
associacions de víctimes d’accidents de trànsit i la resposta 
d’aquestes va ser immediata i molt positiva. Del treball conjunt 
entre l’entitat pública, l’agència i les diferents associacions, van 
sorgir tres històries que reflecteixen veritablement factors de 
risc que causen un nivell molt alt d’accidentalitat a les carrete-
res espanyoles: distraccions, alcohol i ciclistes.

El treball desenvolupat per R * s’ha plasmat en tres espots pu-
blicitaris on els protagonistes són víctimes reals de diferents 
tipus d’accidents de trànsit. Són persones molt actives en la 
tasca que realitzen en les associacions a les quals pertanyen i, 
amb les seves #TestimoniosdeVida, es proposen conscienciar 
la societat que “la vida ens pot canviar en un segon”. Els tres 
espots s’han gravat en format de 20 i de 30 segons, també s’ha 
desenvolupat una peça gràfica per a mitjans impresos, diverses 
per a mitjans digitals i xarxes socials-cinc falques de ràdio. (de 
Control Publicidad)

McCann i la nova campanya de 
Movistar

Movistar estrena nova campanya en una clara aposta per seguir 
posicionant-se com la millor oferta integrada d’entreteniment. 
Movistar llança, de la mà de McCann, la seva nova campanya 
“Obre la teva vida a una cosa extraordinària”. En aquest pri-
mer espot traiem el cap a través dels ulls d’un nen a les expe-
riències que es poden viure amb Movistar+. Amb el to proper, 
tendre i màgic que només pot transmetre un nen, la marca in-
tenta mostrar com la seva plataforma de televisió s’adapta a 
les necessitats del consumidor en tot moment, donant-li l’opció 
de triar què, com, quan i on gaudir dels continguts que més li 
interessen.

Perquè quan vius l’experiència Movistar+ obres teva vida a 
una cosa extraordinària, amb funcionalitats com “Últims 7 
dies”, “5S”, “Control del directe”, “Enregistraments”, “Per a mi”, 
“Llançar i veure”, “Veure amb connexió “o” Multidispositiu”. (d’El 
Publicista)
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El que els chatbots ens han ensenyat 
sobre la relació entre homes i 
màquines
Per David Shing, Oath digital prophet

Tractem als chatbots com als “beneits” de la intel·ligència artifi-
cial, a l’ombra d’altres experiències que s’estan desenvolupant 
en sectors com el de l’entreteniment o el retail. Però perquè un 
chatbot compleixi la seva funció, cal entendre com es produeix 
la interacció entre una persona i una màquina. Tenint en compte 
que la tecnologia sempre va un pas per davant, la comprensió 
d’aquest “entre” esdevé una condició imprescindible per a qual-
sevol marca o anunciant que vulgui formar part d’aquest nou 
món ple de noves i sorprenents experiències digitals.

Una cosa semblant passa amb la segmentació programàtica, 
en una indústria a la qual no li queda del tot clar com hauria de 
funcionar la connexió entre homes i màquines. Analitzem un 
exemple: el New York Times té dades precises amb què conèi-
xer i arribar a la seva audiència, però el seu èxit també depèn de 
la seva enorme experiència periodística i “pedigrí”, un context 
que no es té en compte si fem servir un robot programàtic. Sens 
dubte, és necessari el toc humà per impulsar aquest contingut 
de qualitat. El Times, aprofitant aquesta experiència, se centra 
en la creació de continguts i experiències de marca a través del 
seu T Brand Studios, per escurçar aquesta bretxa i augmentar 
la confiança que els seus consumidors tenen a la marca.

La programàtica exigeix una disrupció creativa. Podem arribar a 
la persona correcta, en el moment adequat i en el lloc idoni mul-
titud de vegades en el mateix dia. No hi ha dubte que hem creat 
un increïble sistema dins de la galàxia digital en què ens movem, 
creant un camí en aquesta complexa arquitectura amb la qual 
guiar i inspirar al consumidor. No obstant això, res d’això té sentit 
sense creativitat. Estem encara treballant en aquesta transició: la 
tecnologia programàtica ens proporciona un accés increïble i deta-
llat al consumidor, però demana a crits veritable innovació creativa 
i històries, cosa que només poden aconseguir les persones.

NOVES EINES
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El repte consistirà a pensar en creativitat des d’un punt de vista 
completament diferent. Podem escalar i personalitzar-la? Quin 
sistema creatiu o estructura narrativa podem dissenyar perquè 
una màquina ho faci servir de forma eficient?

Aquí resideix el veritable repte, en trobar la correcta interacció 
i equilibri entre els homes i les màquines. No es tracta d’una 
batalla. El sonat conflicte d’homes versus màquines ni exis-
teix, ni hauria d’existir, especialment en un àmbit com el del 
màrqueting i les marques. L’ús de la Data ens ofereix resultats 
espectaculars, però al final l’ésser humà ha d’intervenir. Men-
tre que les persones tenim un enorme avantatge per entendre 
el nostre context cultural, amb les màquines podem executar i 
actuar d’una forma molt més ràpida i precisa a nivells que so-
brepassen la comprensió humana.

Sens dubte, és important que trobem una sinergia perfecta en-
tre humans i màquines, ja que estem en un període en què la 
intel·ligència artificial, la realitat virtual o l’adopció de vídeos 360 
són imminents. Aquestes tecnologies demanen una mica millor, 
més creatiu i innovador. En experiències completament immersi-
ves, qualsevol esquerda en la relació entre persones i màquines es 
percep i immediatament deixa a l’espectador fora de l’experiència.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors una mostra del T 
Brand Studios del Times. CLIQUEU AQUÍ 

Dues alternatives per documentar 
professionalment des del mòbil

La tendència de filmar i editar treballs audiovisuals des de dis-
positius mòbils sembla irreversible. La rapidesa amb què un 
smartphone genera bons resultats ha motivat a directors de 
cinema i fins i tot a mitjans de comunicació  a treballar cada 
vegada més amb aplicacions. Si per fer un treball periodístic 
esteu interessats en invertir i convertir el vostre mòbil en una 
càmera professional, us presentem dues aplicacions que us 
podeu descarregar:

NOVES EINES
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1.  fílmic Pro .- Permet editar temperatura, tint, exposició, ISO, 
velocitat d’obturació; treballa amb enfocament i desenfocament; 
permet editar el zoom durant la filmació; té funció de càmera 
lenta i fast motion; compta amb una guia d’enquadraments i guia 
de terços a la pantalla. A més, té dotze resolucions i relacions 
d’aspecte, incloent: Cinemascope (2.59:1), Super 35 (2.39:1), 
Letterbox (2.20:1), Super 16 (1.66:1), 16: 9 (2K, 1.080,720,540), 
17:9 Digital Cinema Initiative (2K), 1:1 (Instagram). Disposa d’un 
excel·lent editor, que permet sincronitzar àudios i editar clips de 
vídeo. Es pot descarrega l’app a Google Play o a la App Store.

2. Cinema FV-5 .- Permet ajustar l’exposició, ISO, mode de 
mesurament de llum (matricial/centrat/puntual/puntual tàctil); 
fa balanç de blancs; treballa amb enfocament i desenfocament 
durant la filmació; permet editar el zoom durant la filmació; 
compte amb visor de histograma en temps real; podeu com-
provar el nivell d’àudio i els avisos de retallada d’ona durant la 
gravació; permet bloquejar enfocament, exposició, balanç de 
blancs, etcètera. Igual que en el cas anterior, es podeu desca-
rregar l’app en Google Play, però no pas a l’App Store. Aquest 
treball ha estat elaborat per Lucia Calderón Portugal, estudiant 
de comunicacions de la Universitat de Lima, Perú. (de Clases de 
Periodismo)

La plataforma de publicació de 
LinkedIn ja està disponible en 
espanyol

Amb aquesta eina, els usuaris hispanoparlants podran publicar 
textos llargs i utilitzar els seus perfils com un bloc. LinkedIn ha 
anunciat aquest dimarts el llançament de la seva plataforma 
de publicació per als usuaris hispanoparlants. A més de poder 
compartir les actualitzacions amb links, imatges, presentacions, 
vídeos i breus textos; els usuaris ara també comptaran amb un 
espai per a crear textos més llargs, que permeten fer anàlisis i 
reflexions sobre temes i tendències professionals.

Els usuaris de LinkedIn poden ja publicar en la versió en es-
panyol posts de forma àmplia, a través de la navegació supe-
rior fent clic a “escriure un article”. A més, és possible veure la 
freqüència amb què altres usuaris veuen la publicació, així com 
si ha estat recomanada o compartida a LinkedIn, Twitter, Face-
book o altres xarxes. D’altra banda, l’autor pot utilitzar la funció 
de comentari per intercanviar opinions i l’experiència amb di-
ferents professionals, la qual cosa li permetrà inspirar-se amb 
noves idees, ampliant els seus coneixements. Els usuaris tam-
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bé tenen l’opció d’incorporar presentacions, fotos o vídeos de 
Slideshare en les seves publicacions, així podran fer-les més 
atractives als lectors. (de wwwhatsnew)

Novetat d’snapchat: ara permet afegir 
enllaços

Snapchat ha llançat una funcionalitat perquè els usuaris puguin 
posar enllaços a webs, una novetat que permetrà marques i mi-
tjans portar-los a les seves aplicacions o pàgines mòbils. Aques-
ta aplicació, anomenada Paperclip, permet a qualsevol afegir un 
enllaç abans de compartir un contingut en l’aplicació. Aquest pas 
li dóna un avantatge a snapchat davant del seu rival Instagram, 
que no permet posar enllaços en els posts, excepte en l’apartat 
biografia. (L’excepció són els usuaris amb més de 10.000 segui-
dors, que poden afegir enllaços a Instagram Stories.)

Fins ara, l’única manera que els usuaris afegissin enllaços era 
si una marca comprava un anunci i incloïa una manera per llis-
car i redirigir a un web mòbil o una aplicació.  Els anunciants ac-
cedeixen a la nova eina tocant a la icona de Paperclip a snap-
chat. A més de Paperclip, snapchat ha llançat dos funcionalitats 

més: Voice Filters (filtres de veu) i Backdrops (per retocar els 
fons de les imatges). (d’ Adweek)

NOVES EINES
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L’European Communication Monitor 
2017 revela les tendències per a la 
comunicació estratègica a Espanya
Per Dircom

L’European Communication Monitor investiga sobre les tendèn-
cies en comunicació estratègica des de fa més d’una dècada. 
L’edició d’enguany es basa en un nombre rècord de 3.387 res-
postes de tots els països d’Europa, el que assegura una vegada 
més que aquest estudi constitueix una contribució excel·lent en 
l’àrea de la comunicació estratègica.

A més, l’edició d’enguany tracta la transformació cultural cap a 
la hipermodernitat i ofereix informació detallada per a tots els 
professionals que treballen com a directors de comunicació en 
petites, mitjanes o grans organitzacions tant en el sector públic 
com privat. Les dades globals comparables amb les regions 
d’Amèrica Llatina i Àsia-Pacífic el converteixen en l’estudi més 
rellevant del sector a tot el món.

El fet que vivim en una societat visual i que els social media 
i la comunicació mòbil impulsen tot tipus de materials visuals 
és una cosa clarament observable i àmpliament reconegut pels 
directors de comunicació europeus. No obstant això, el 53,3% 
dels professionals enquestats tenen escasses habilitats en 
comparació amb el 12,1% que presenta altes competències vi-
suals. Això s’observa també en el nivell organitzatiu. Més del 
80% dels departaments han implementat directrius estàndard 
per a la seva comunicació visual. No obstant això, només un 
36,7% ha desenvolupat directrius avançades i menys d’un cinc 
per cent ha promogut processos de gestió per a la comunicació 
visual.

Els social (ro-) brossa es rebutgen àmpliament a Europa.- 
Tot i la creixent aplicació comercial i política dels social bots, els 
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resultats de l’ECM 2017 demostren que aquest fenomen genera 
un ampli rebuig per molts professionals de la comunicació a 
Europa. Només un terç ha seguit el debat sobre els social bots 
i el 15,9% no coneix el tema en absolut. En aquest context, els 
social bots es veuen generalment com una amenaça tant per 
als debats públics com per a la reputació de les organitzacions, 
encara que quatre de cada deu enquestats també s’aprecien 
en ells noves oportunitats. El 73,2% de tots els enquestats està 
d’acord que els social bots suposen un desafiament ètic per a 
la professió.

La hipermodernitat és un desafiament per als vells paradig-
mes de comunicació estratègiques.- Una societat hipermo-
derna és una societat a tota velocitat, caracteritzada per una 
cultura de hiperconsum, hipercanvi i hiperindividualisme. Una 
gran majoria del 71,5% dels professionals de comunicació eu-
ropeus és testimoni de la transformació cultural cap a la cultu-
ra hipermoderna en els seus països. La transició de la cultura 
postmoderna a l’hipermoderna és més prominent en consulto-
ries (57,2%) i companyies privades (51,8%). Les organitzacions 
amb característiques postmodernes i hipermodernes apreciar 
millor la tendència cap a una mentalitat consumista dominant. 
La majoria pensa que ja ha canviat la comunicació amb els 

stakeholders i una gran majoria considera que canviarà en els 
pròxims tres anys.

Gestió de la qualitat i benchmarking.- La gestió de la qualitat 
i el progrés continu és menys comú en els departaments de 
comunicació i màrqueting en comparació amb altres funcions 
organitzatives. Si els departaments de comunicació avaluen les 
seves activitats, es centren principalment en l’acompliment o 
l’impacte de les activitats de missatgeria. Els enfocaments de 
benchmarking holístic contra els estàndards validats externa-
ment sembla que són menys rellevants.

Declaracions dels investigadors d’EUPRERA.- El professor 
Ansgar Zerfass, investigador principal de l’estudi, ha comen-
tat durant la presentació de l’estudi a Brussel·les que: “Durant 
els últims dotze mesos hem viscut esdeveniments significatius 
en l’escenari geopolític mundial amb impacte i implicació per 
a la comunicació estratègica. Mentre l’European Communica-
tion Monitor continua investigant les especificitats del paper del 
comunicador, també estem interessats en localitzar i seguir la 
influència dels assumptes socials més variats, des del desenvo-
lupament econòmic i cultural al canvi tecnològic, i en compren-
dre les seves implicacions en la pràctica professional”.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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En paraules de la professora Ángeles Moreno: “Esdeveniments 
recents a casa nostra demostren una ciutadania més complexa, 
que demana una implicació de les organitzacions no només en 
donacions o parcel·les puntuals de RSC, sinó en el debat i la 
resolució dels problemes que afligeixen a les societats globals. 
La hipermodernitat està plena de paradoxes i ignorar-ja no és 
una opció”.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet de L’European 
Communication Monitor 2017. CLICAR AQUÍ 

L’Arxiu de BCN publica al web la 
col·lecció sobre premsa clandestina

L’Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Barcelona ha creat 
una nova guia temàtica 
disponible per a consul-
ta al web, la Col·lecció 
premsa clandestina. El 
catàleg està format per 

més d’un miler de títols que es van publicar durant la dictadura 

franquista i fins a la legalització dels partits polítics (1939-1977). 
La col·lecció es va poder formar, en gran part, gràcies la con-
tribució cívica de les persones i organitzacions que editaven o 
tenien accés a aquest tipus de documentació i seguien la con-
signa de fer-la arribar a l’AHCB.

Els materials són una font de primer ordre per a l’estudi de la 
pròpia premsa clandestina sota la dictadura, a més de per a 
l’estudi de la història del període franquista i dels grups clan-
destins que s’hi van oposar. En la col·lecció es conserven 
exemplars dels òrgans de la majoria de partits polítics catalans 
que es van reorganitzar cap als anys 40; publicacions impreses 
a l’exili per part de refugiats de guerra i per les diferents agrupa-
cions que es van reconstituir a l’exterior, i butlletins del món de 
la cultura catalana i de col·lectius de contrainformació.

El moviment obrer també es troba representat a la col·lecció, 
amb títols editats per diferents organitzacions sindicals clan-
destines, i també per publicacions de l’àmbit de l’empresa, co-
missions, assemblees de treballadors, i comitès de vaga que no 
s’identificaven amb aquestes organitzacions. Pel que fa a les 
entitats editores, les més ben representades són els partits po-
lítics, amb un 55% de publicacions, i després les organitzacions 
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sindicals amb un 20%. Per la seva part, les publicacions estu-
diantils només representen el 3%, el mateix percentatge que 
les publicacions d’agències d’informació. (de Comunicació 21)

Història de la premsa diària a Barcelona

Continua oberta la inscripció, gratuïta per als col·legiats del 
CPC, al XVè Congrés d’Història de Barcelona que es farà 
els dies 4, 5 i 6 d’octubre. Un Congrés en què hi participa el  
Col·legi de Periodistes de Catalunya i que servirà per actualit-
zar les recerques i els coneixements sobre aquesta temàtica i 
promoure el debat i la reflexió sobre el passat, present i futur de 
la premsa diària. 
 
Enguany es compleixen 225 anys de l’aparició del primer nú-
mero de Diario de Barcelona (l’1 d’octubre de 1792); publicat de 
manera ininterrompuda durant gairebé 200 anys, fins el 1992, 
fou un dels diaris de referència a Barcelona i el reflex de la his-
tòria de la ciutat durant els segles XIX i XX. Aquest aniversari 
s’ha considerat una ocasió perfecta per dedicar la XV edició 
del Congrés d’Història de Barcelona a la història de la premsa 
diària de la ciutat.

Es vol aprofitar l’ocasió per actualitzar les recerques i els co-
neixements sobre la història de la premsa i del periodisme es-
crit a la ciutat de Barcelona, i contribuir a teixir vincles entre 
els diversos investigadors que s’han dedicat i es dediquen a 
aquesta matèria. El període d’inscripció va començar el passat 
15 de juny i es tancarà el 25 de setembre del 2017. Les places 
són limitades i cal fer la reserva de plaça al correu electrònic, 
shb@bcn.cat,  tot aportant el nom, adreça, telèfon de contacte i 
adreça electrònica. (d’AEC)

Recomanacions pel tractament de 
la comunitat gitana als mitjans de 
comunicació
 El Col·legi de Pe-

riodistes de Cata-
lunya ha partici-
pat en l’elaboració 
d’aquestes reco-
manacions que te-
nen com a objectiu 

servir de document de referència per a evitar la reproducció 
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d’estereotips de la comunitat  i facilitar la plena integració de les 
persones d’ètnia gitana. Les recomanacions pel tractament de 
la comunitat gitana als mitjans de comunicació són el resultat 
d’un treball col·lectiu de professionals dels mitjans de comuni-
cació, representants de la societat civil i de les institucions pú-
bliques per aconseguir una gestió de la comunicació socialment 
responsable.

Tot i que en les darreres dècades s’ha avançat força en les 
polítiques d’inserció i no discriminació de la comunitat gitana, 
encara estem lluny d’aconseguir una societat en la qual els pre-
judicis i discriminacions siguin definitivament cosa del passat. 
I aquí hi té molt a veure el paper dels mitjans de comunicació 
i la manera com els periodistes abordem la realitat d’aquest 
col·lectiu. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC es poden descarre-
gar aquesta recomanacions CLICANT AQUÍ  

Els periodistes tarragonins lliuren les 
Petxines 2017

El periodista Ignasi Soler (Buenos Aires, 1954) ha estat distingit 
amb la Petxina Daurada que atorga la junta de la Demarcació 
de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en el 
marc de la vint-i-cinquena edició de la Festa de les Petxines de 
la Informació, celebrada aquest vespre  a les Granotes Terrassa 
de Tarragona. D’altra banda, Raquel Sans, cap del delegat del 
Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, per “la dispo-
nibilitat a l’hora d’atendre les peticions dels mitjans de comuni-
cació”, ha estat guardonada amb la Petxina Oberta, a la qual 
també estaven nominades el gabinet de premsa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i la Plataforma Trens Dignes.
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La Petxina Tancada ha estat per l’alcalde de Tarragona i presi-
dent de la Fundació 2017, Josep Fèlix Ballesteros, representat 
per Javier Villamayor, per “la gestió de la informació durant els 
dies que va transcendir que els Jocs del Mediterrani s’ajornaven 
fins al 2018.”, superant en nombre de vots als altres candidats: 
Joan Oliver i Xavier Llastarri, conseller delegat i president del 
Club de Futbol Reus Deportiu, respectivament, i Noemí Llaura-
dó, presidenta del consell d’administració de l’Hospital Univer-
sitari Sant Joan de Reus.

La Festa de les Petxines de la Informació, enguany conduïda 
pels periodistes Marta Bonillo i Esteve Giralt, és la cita anual 
dels periodistes tarragonins, durant la qual els col·legiats voten 
la Petxina Oberta, que reconeix la font informativa que ha atès 
amb rigor, diligència i efectivitat els requeriments dels periodis-
tes, i la Petxina Tancada, que vol ser un toc d’atenció a aquella 
font informativa que, pel seu hermetisme i poca accessibilitat, 
ha dificultat la feina dels mitjans de comunicació.  (de CPC)
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La lletra petita de Facebook, en la 
mira europea
Per A. White i K. Matussek / Bloomberg

La lletra petita de Facebook possiblement sigui la propera gran 
meta de les autoritats de la competència europees en tant els or-
ganismes de control se centren en com la més gran xarxa social 
del món recopila informació dels usuaris i ajuda a generar grans 
ingressos publicitaris.

L’Oficina Federal del Càrtel de Alemanya està examinant si Fa-
cebook essencialment aprofita la seva popularitat per intimidar 
els usuaris a acceptar termes i condicions que potser no en-
tenguin. Els detalls dels usuaris ajuden a generar els anuncis 
segmentats que contribueixen a enriquir a la companyia. 

Als ulls de les autoritats alemanyes, Facebook està “extorsio-
nant” la informació dels seus usuaris, va dir Frederik Wiemer, 
advocat de Heuking Kuehn Lueer Wojtek a Hamburg. “El que 
no està d’acord amb l’ús de les dades, es veu exclòs de la co-
munitat de xarxes socials”, va dir. “S’explota la por a l’aïllament 
social per tenir accés a les activitats completes de navegació 
dels usuaris”.

El braç antimonopoli de la Unió Europea ha guanyat reflectors 
per les multes astronòmiques a empreses de tecnologia dels 
Estats Units per conducta anticompetitiva. L’any passat, va or-
denar a Apple pagar 13 mil milions d’euros (14 mil 900 milions 
de dòlars) en impostos endarrerits i la setmana passada va mul-
tar Google per 2 mil 400 milions de dòlars per suposadament 
distorsionar resultats de cerca al seu favor. 

Però, segons els advocats, la investigació de l’Oficina del Càrtel 
està posant a prova els límits de la llei antimonopoli, amb ramifi-
cacions que transcendeixen a Alemanya i a Facebook. 

És més radical que el cas de Google a la UE perquè afirma que 
les inquietuds en matèria de privacitat poden ser preocupacions 
en matèria antimonopoli i que els consumidors tenen un paper 
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més ampli que el de compradors de serveis en una economia, 
segons diu Alec Burnside, advocat de Dechert a Brussel·les. 

La indagació alemanya es produeix mentre Facebook, que ara 
té dos mil milions de usuaris i va registrar un ingrés superior 
a 27 mil milions de dòlars l’any passat, en l’escrutini normatiu 
més intens a Europa.  Està sent investigada per nombroses 
autoritats pels seus plans de fusionar dades amb l’aplicació de 
missatgeria WhatsApp, afronta una batalla judicial per trans-
ferències de dades a través de l’Atlàntic i va ser multat el maig 
per enganyar la UE en una revisió de la fusió de WhatsApp. 

Andreas Mundt, president de l’Oficina del Càrtel, va dir la set-
mana passada que està “desitjós de presentar els primers re-
sultats” de la investigació de Facebook aquest any. Igual que 
la investigació de la UE sobre Google, va dir que el cas de 
Facebook aborda “qüestions centrals que garanteixen la com-
petència en el món digital en el futur”. 

Facebook es va negar a fer comentaris sobre el possible resul-
tat. La companyia ha insistit que opera dins de la llei aplicable i 
que cooperaria amb els reguladors. Quan el regulador antimo-
nopoli alemany va revelar la revisió el març de l’any passat, va 

dir que Facebook recull una gran quantitat de dades personals 
d’usuaris de diverses fonts i crea perfils d’usuari, permetent 
als seus clients publicitaris orientar millor els seus anuncis. Els 
usuaris han d’acceptar els termes, mentre que és difícil per a 
ells entendre en quina mesura estan d’acord en lliurar la seva 
informació personal, d’acord amb l’Oficina.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El periodisme, segons Marty Baron
Per ADEPA – The Washington Post

 

El congrés anual de periodisme d’investigació de Abraji, 
l’organització més representativa de les que nuclegen a perio-
distes de l’especialitat a l’Amèrica llatina, celebrat a Sao Paulo 
(Brasil), va tenir com a tancament una entrevista pública al di-
rector del The Washington Post. Des de l’estrena de Spotlight, 
la pel·lícula guanyadora de l’Oscar 2016, Martin Baron va es-
devenir el periodista més sol·licitat del món. Bona part del miler 
de col·legues que es va reunir a l’esdeveniment de Abraji van 
seguir atentament les seves reflexions sobre l’ofici i la seva vi-
sió sobre les perspectives dels mitjans.

Rosental Alves, professor de la Universitat de Texas, director 
del Knight Center, va ser l’encarregat de formular les preguntes 
de la xerrada. Una de les primeres va estar referida a les difi-
cultats que implica conduir la redacció d’un diari com el WPost 
en l’era Trump. “Ell diu que està en guerra amb els mitjans però 
nosaltres no estem en guerra amb ell. Només fem la nostra 
feina... L’objectiu de Trump és deslegitimar-nos i marginar-nos, 
sostenint que el periodisme no actua amb independència i que 
funciona com un partit de l’oposició”, va afirmar Baron.

Altres preguntes van girar entorn dels canvis que va introduir 
Jeff Bezos en aquests gairebé quatre anys que van passar des 
que va comprar el diari a la família Graham. “No som una obra 
de caritat per a Bezos; hem de tenir un model sostenible... Els 
diners ens ajuden a experimentar. El focus, des de fora, es 
posa en el financer però el més important és la intel·ligència 
que va incorporar al diari... Bezos no només va invertir en perio-
distes (avui hi ha 150 persones més a la redacció) sinó també, 
i molt, en enginyers... L’any passat vam superar els 100 mi-
lions de visites mensuals (sense comptar les que provenen de 
l’estranger), per sobre de les que tenia The New York Times i 
les subscripcions van créixer en centenars de milers”, va afegir.
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Després de la xerrada va abordar el polèmic clickbait, estratè-
gia que sol ser associada per molts amb The Washington Post. 
Baron no va esquivar el tema: “No fem clickbait. És un parany. 
El meu consell és “escriu un bon títol i l’audiència vindrà... Pro-
veir periodisme de qualitat segueix sent la nostra clau”.

Bezos diu que un restaurant pot tenir el millor màrqueting del 
món però que si el menjar no és bo, la gent no hi tornarà. El 
mateix val per a un diari”. Pel que fa als canvis en les formes 
de consumir informació, Baron va recordar que quan internet va 
aparèixer, la indústria va creure que proveir històries del paper 
al web era ser digital. “Però no ho és -va aclarir-; la gent neces-
sita una narrativa més accessible, més conversacional”.

Interrogat sobre el fenomen de les fake news, el director de The 
Washington Post va assenyalar la rellevància d’aclarir el signi-
ficat del terme, per no caure en l’ambigüitat conceptual que és 
aprofitada per diversos actors, particularment per líders polítics 
com Donald Trump. “El fenomen de les fake news està referit 
a la generació i distribució deliberada de notícies falses. No als 
errors. Els periodistes cometem errors però tractem de no fer-
ho i d’esmenar-los fent un millor treball en la següent ocasió... 
La gent sol buscar fonts que confirmin els seus punts de vista. 

En molts casos creuen en continguts que són falsos. El proble-
ma, en una societat democràtica que requereix el debat sobre 
els seus problemes, es dóna quan no coincidim sobre quins són 
els fets sobre els quals debatrem”, ha advertit.

Més frases de Baron
Watergate.- “La gent sol oblidar-se del temps que va portar Wa-
tergate. Nixon va renunciar 19 mesos després de ser reelegit i, 
quan va ser reelecte, Watergate ja estava en marxa. No dic que 
Trump acabi igual però hem de ser conscients sobre la comple-
xitat i els temps d’aquest tipus de processos.” 

Spotlight.- “No tenia expectatives respecte de quin impacte tin-
dria Spotlight. De fet, no és el típic tipus de pel·lícula que la gent 
va a veure avui. No té efectes especials, no té superherois, no 
té romanç, té tot el contrari al romanç. I va ser un desafiament 
davant d’una institució molt poderosa.”

Donald Trump.- “Ser periodista avui és fascinant, emocionant 
i energitzant. El nostre equip està molt motivat. Alhora, estem 
enfrontant molts atacs a la premsa, especialment nosaltres a 
The Washington Post, a The New York Times, CNN i altres or-
ganitzacions de mitjans. És inusual. No hem vist aquests atacs 
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a la premsa des de l’administració de Nixon.” “El llenguatge uti-
litzat per Trump és més fort que el que feia servir Nixon.”

Jeff Bezos.- “La forma en què treballem amb Jeff és comple-
tament independent. No s’involucra per a res en les cobertu-
res que fem. No intervé en termes de les notícies que hauríem 
d’escriure, els projectes en què hauríem de treballar o les inves-
tigacions que hauríem de fer. Està interessat en les tàctiques i 
estratègies que ha de seguir The Washington Post per tenir un 
model de negoci sostenible.”

El 12è Congrés Internacional de Periodisme Investigatiu és una 
realització de Abraji i de la Universitat Anhembi Morumbi (Uni-
versitat Privada de Sao Paulo, Brasil).
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Salvador Alsius: “Periodisme de 
qualitat i ètica són sinònims”
Per Redacció OCC / InCom-UAB

Salvador Alsius és professor de Periodisme de la Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF) i vice-president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Alsius ens parla del futur de 
la professió periodística a partir de l’anàlisi de l’actual situació, 
fent èmfasi en els mitjans de proximitat i els principals desafia-
ments a curt termini. El periodista i sociòleg finalitza l’entrevista 
defensant la importància de l’educació mediàtica.

La professió periodística avança cap a un futur certament in-
cert. Entre les opinions qualificades en el sector professional, 

hi ha dos vaticinis. Uns defensen que el periodisme quedarà 
dissolt a les seves diferents zones frontereres que ja té i altres 
argumenten que el periodisme no pot desaparèixer, no pot mo-
rir perquè és el pilar base de la nostra organització social.

Quines són les fronteres que posen en perill el futur del 
periodisme?
Un dels perills del futur del periodisme és el món de 
l’entreteniment, la línia cada vegada més difuminada entre in-
formació i entreteniment; una altra és la línia entre la informació 
i la publicitat, la conjunció d’interessos que fa que la informació 
deixi de ser fiable perquè està contaminada per interessos co-
mercials i de caràcter econòmic, i una tercera frontera és la línia 
entre el periodisme i la política.

A aquests tres perills se’ls hi ha de sumar una frontera funcional, 
el fenomen del periodista ciutadà, gràcies al qual ara tothom 
és capaç d’emetre missatges a través de les xarxes socials i 
això planteja el perill de fins a quin punt pot arribar a engolir la 
professionalitat. La vella funció del gatekeeper que s’atribuïa al 
professional vigilant és difícil que la pugui assumir el ciutadà.

Dels dos vaticinis, jo racionalment defenso la segona opció, 
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que el periodisme no pot morir, però he de reconèixer humil-
ment que, de vegades, aquesta idea trontolla. Quan veus com 
perd terreny el periodisme solvent amb tantes amenaces, és 
inevitable tenir dies de desànim.

Què és el que no pot perdre el periodisme?
Si ens apuntem a la segona opció, apuntem-nos-hi, de no 
deixar morir la funció social del periodisme, hem de mantenir 
els valors i els principis ètics de tota la vida. Si per algú la pa-
raula ètica té connotacions negatives, estic disposat a no parlar 
d’ètica sinó de qualitat. Per mi, periodisme de qualitat i ètica 
són sinònims.

El gran contracte ètic de la humanitat són els drets humans i 
n’hi ha un dret humà reconegut que és el dret a la qualitat de la 
informació. L’ètica periodística es fomenta aquí. Hem de salvar 
la qualitat, hem de fer periodisme des dels grans principis bà-
sics (la veritat, la justícia, la responsabilitat i la llibertat) en totes 
les seves variants. Els principis són els mateixos per totes les 
plataformes on circula la informació.

Realment el big data representa un pas endavant?
Absolutament. El big data és bàsic. Martí Petit, membre de 

l’equip de recerca del CAC, a una taula rodona sobre el futur de 
la televisió va afirmar que hem assistit a grans trencaments, a 
grans fites que han marcat un abans i un després, i una d’elles 
és el pas de l’analògic al digital. Però, Martí va afegir que ara 
estem a un altre punt d’inflexió que ell considera tant o més 
important. Es tracta de la comunicació sense algoritmes i la co-
municació amb algoritmes. El periodisme de dades encara està 
a les beceroles, però ha arribat per quedar-se.

Mitjans de proximitat: la seva funció continua tenint tot el 
sentit del món...
Al CAC s’està acabant un estudi sobre mitjans de proximitat, 
que seria un fill del Llibre Blanc de l’Audiovisual de Catalunya. 
A Catalunya, hi ha una tradició molt rica en comunicació de 
proximitat. Hi ha hagut elements estructurals que ho han fet 
trontollar. 

És cert que el sector de la comunicació local està molt en 
crisi, en una situació molt crítica, però que la funció conti-
nua tenint tot el sentit del món...
Això ja s’havia teoritzat als anys 80. En Miquel de Moragas diu 
que, a la llarga, subsistirà la informació global i la informació de 
proximitat, però de proximitat autèntica. La intermèdia ho tindrà 
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complicat: aquells mitjans que no et parlin de Trump ni dels 
castells del poble quedaran a un mig pas incòmode. És molt 
important preservar els mitjans de proximitat. Les televisions 
comarcals han d’aconseguir recursos que permetin recuperar 
aquesta autèntica proximitat. 

Com potenciar això? 
Com que anem abocats cap a l’era d’Internet, les televisions lo-
cals estan ressorgint però això té el problema de l’accessibilitat. 
També dependrà de la voluntat ciutadana mantenir-ho.

Hi ha mercat per una premsa en català?
Crec que sí, però no ens enganyem, s’està fent estret, però 
perquè el mercat de la premsa escrita està baixant de vendes. 
El paper acabarà desapareixent. Apareixen nous costums, però 
la tendència és a la baixa. Si mirem 10 anys enrere i veiem com 
ha canviat tot, no es pot imaginar que vindrà en els propers.

(...)

Té sentit parlar d’objectivitat ara?
La tendència a dir la veritat, la recerca de la veritat, la diligència 
de la veritat. La veritat no és pot garantir. El que es pot mesu-

rar és si el periodista ha posat en joc la suficient diligència per 
descobrir la veritat. A partir d’aquí, es pot o no es pot trobar la 
veritat en termes absoluts? Això ha estat molt discutit.

Com a sociòleg, crec que és evident que l’objectivitat no exis-
teix, és un mite. No obstant, hem de posar l’actitud i l’honestedat 
amb els instruments tècnics i professionals al servei de la idea 
d’acostar-s’hi tant com sigui possible.

Des de la UPF, la primera recerca va ser sobre actituds ètiques 
dels periodistes, The Ethical Values of Journalist. La primera 
pregunta a la mostra representativa de periodistes enques-
tats, després de les variables independents, versava sobre 
l’objectivitat i la afiliació ideològica. El qüestionari oferia tres 
afirmacions. Primera: l’objectivitat no pot existir. Els periodistes 
no tenen més remei que ser subjectius. Segona: l’objectivitat no 
existeix, però el periodista hauria de procurar arribar-hi.  I la ter-
cera: és possible ser objectiu i és una obligació del periodista. 
Les tres opcions oferien possibilitat de debat epistemològic i els 
més de dos mil periodistes enquestats havien de marcar l’opció 
amb la que estaven més d’acord. En un 74% va guanyar l’opció 
intermèdia, l’objectivitat no existeix però hem d’intentar acostar-
nos-hi. Jo em sumo a aquests tres quarts de professionals.
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Hi ha una discussió sobre fins a quin punt la gent està dis-
posada a pagar per llegir una notícia o no. Què en penses?
És evident que els mitjans de comunicació, tants els nadius di-
gitals com els adaptats a partir de paper, des de fa 10 anys 
estan fent proves. Si jo hagués de respondre fent un discurs 
racionalitzat, no pràctic, diria que algú ha de pagar. Amb quina 
mesura ho ha de pagar l’usuari? Està bé que almenys en pagui 
una part. Tots sabem que el diari en paper no el paga el com-
prador, sinó només una part fent una aportació mínima. El que 
està en discussió no és tant si s’ha de pagar o no, perquè és 
evident que té un cost i algú ha d’assumir-lo, sinó quina és la re-
percussió desitjable que ha de tenir aquest cost de manera di-
recta al ciutadà.  Estem arribant més a una qüestió d’estratègia 
comercial que a un concepte filosòfic. Falta molta pedagogia 
perquè el ciutadà entengui com funciona la informació.

Les fake news... 
Sobre les fake news, jo intento, des dels grups de WhatsApp 
dels quals hi formo part, fer micro-pedagogia en aquest tema. 
De la mateixa manera que ens queixem de la corrupció i del 3 
per cent, quanta gent en aquest país ha demanat i continua de-
manant la factura sense IVA al lampista? Quanta gent hi ha es-
candalitzada amb les fake news, i per contra retuitegen sense 
obrir l’enllaç o envien publicacions als grups sense contrastar 
les dades de la informació? Jo em faig tips d’obrir-los i d’avisar 
que aquesta informació és obsoleta que fa 10 anys de la seva 
publicació. És tant fàcil com obrir l’enllaç i verificar-ho.

A mi, em preocupa que el ciutadà prengui consciència del que 
significa assumir aquest paper actiu d’emissor de missatges. 
No et pots lamentar dels fake news de les empreses periodísti-
ques, si tu ets el primer que ho fas en la teva pràctica diària. Les 
fake news tenen molts nivells, però un dels més preocupants és 
aquest. Per aquest motiu, es requereix molta educació mediàti-
ca tant en adults com a les escoles.

La figura del “prescriptor”
El periodisme seriós hauria de tenir eines per separar el gra 
de la palla, però això porta feina. I, d’aquí, la importància de la 
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figura dels “prescriptors”. Perquè en realitat el periodisme és 
un tema de confiança. Cada vegada es tendeix a seguir més 
a persones que a capçaleres. La gent s’acostumarà a fer-se 
el seu propi menú i a seguir a gent de confiança. La missió del 
periodista és mirar el món per uns altres però sobre la base 
d’una confiança. Com s’aconsegueix aquesta confiança? Amb 
la credibilitat.

Però la paraula credibilitat no m’agrada perquè és el màrque-
ting de la veritat però també pot ser el màrqueting de la men-
tida. La credibilitat, per ella mateixa, no és un valor. Per això 
m’agrada més parlar de confiança: la gent confia o no en tu. La 
gent ha de buscar amb qui confiar… una capçalera, una firma o 
un prescriptor a les xarxes socials. Les capçaleres cada vegada 
mereixen menys confiança globalment i es tendeix a buscar la 
persona.

Això també té els seus perills, crear efecte bombolla. Això sem-
pre ha existit i a les xarxes socials també s’està reproduint. Els 
prescriptors són importants, però a la vegada és important que 
aquesta pedagogia ensenyi que més enllà dels teus prescrip-
tors és molt sa sortir de la bombolla perquè sinó acabes tenint 
una única visió del món.

L’assignatura pendent.
L’educació mediàtica és una gran assignatura pendent d’aquest 
país. Per diferents raons, no hi ha hagut la possibilitat d’introduir-
ho com a matèria pròpia dins del pla d’estudis. Ara, una de les 
prioritats del CAC és l’educació mediàtica. Com s’ha de fer? Hi 
ha dues teories: uns pensen que ha de ser a partir d’una as-
signatura i d’altres que ha de ser una competència transversal.

He observat últimament que la gent creu que fa falta. A un debat 
sobre la postveritat, Neus Bonet, degana del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, va dir que, a les escoles, les famílies es-
tan molt preocupades per la dieta alimentària dels fills però de 
la mateixa manera han d’estar-ho per la dieta mediàtica. Que 
mengen els nostres fills a la televisió i a les xarxes socials? 
Aquesta preocupació s’ha de posar en primera fila i s’hi està 
posant. La educació digital s’ha de sobreposar a l’educació per 
llegir críticament els missatges dels mitjans. (fotos: Salvador 
Redó i Andrea Mogos/Xavier Ramon)
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Virginia P. Alonso: “El periodisme 
s’està convertint en una simple 
replicació de notícies”
Per Servimedia

L’adjunta a la directora de Público, Virginia P. Alonso, ha alertat 
que el periodisme s’està convertint en una “mera replicació i 
repetició de notícies” i que s’està diluint l’aprofundiment més 
enllà dels titulars.

Així s’ha expressat en la penúltima jornada del curs d’estiu de 
l’agència de notícies Servimedia i la Universitat Rei Joan Carles 
que porta per títol #PeriodismoEnRealidad. El periodista davant 
el mundo, que s’ha fet a la seu d’aquesta universitat.

La també presidenta de la Plataforma de la Defensa de la Lli-
bertat d’Informació ha compartit amb l’audiència que “vivim en 
la cultura del titular” a la qual creu que Internet i les xarxes 
socials han contribuït de manera definitiva. “Tota aquesta revo-
lució tecnològica ha portat infinitat d’avenços i un considerable 
repartiment de la informació, però nosaltres, els periodistes, 
no hem d’obsessionar-nos amb donar el contingut el més aviat 
possible i que el nostre treball acabi aquí”.

Per a la premi iRedes 2012, un bon exercici periodístic és treu-
re, per exemple, “les dades de l’atur i explicar a quines perso-
nes afecta més, per gènere, la situació sociocultural o altres 
raons”. A més, ha afegit que “ publicar una notícia és un exercici 
de responsabilitat envers la ciutadania”.

La revolució de les xarxes socials
Pel que fa a la incursió massiva de l’audiència a través de les 
xarxes socials, aquesta periodista barcelonina ha estat con-
tundent al remarcar que “es tracta d’una veritable revolució”. 
“Aquest gran avenç que la gent tingui més fàcil opinar i en 
temps real és un altre dels avantatges de la “democratització” 
de la informació, però els mitjans han d’estar disposats a rebre 
crítiques i saber rectificar”. 
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A més, ha assegurat que els mitjans de comunicació vénen 
d’una “crisi tremenda de credibilitat” i que aquesta, en part, tam-
bé ha provocat la fugida d’audiències cap a les xarxes socials. 
Però en moltes ocasions, la informació que es rep per aquestes 
vies no és el tot el fiable que deuria en una societat democràtica 
perquè “moltes xarxes estan basades en algoritmes que només 
condueixen al fet que persones afins ideològicament parlin i 
intercanviïn continguts amb les del seu mateix parer”.

Exdirectora adjunta d’El Mundo  i exvicedirectora del Grupo 
20Minutos, Pérez Alonso va estar darrere de la transformació 
d’ambdós mitjans, i confessa haver “provat tot el que he trobat 
en tecnologia per realitzar una cobertura informativa. Recordo 
quan vaig anar al Congrés a tractar de realitzar una cobertura 
mitjançant snapchat. No entenia com es podia conjugar infor-
mació amb una plataforma tan volàtil, però l’audiència també hi 
és i per això cal ser-hi; almenys provar-ho i intentar-ho”.

Però Virginia P. Alonso insisteix que, per molts avenços en im-
mediatesa que es produeixin, el periodista no ha d’abandonar 
el calat, la perspectiva i ha de perseverar en “fer històries per 
siguin llegides, úniques i diferents a la resta”. “El llenguatge, el 
relat, la intenció i la línia editorial han de ser posats en valor. 

Hi ha paraules que a força de ser usades amb intencionalitat 
política o “editorialitzant” acaben quedant buides de contingut, 
com pot ser ‘populisme’”. La periodista ha cridat l’atenció sobre 
la necessitat d’observar atentament els conceptes que acaben 
construint el relat -com l’esmentat populisme- per incidir en la 
importància de “construir per darrere de les paraules, buscant 
les cares, les històries personals i els detalls que altres no 
comptaran”.

Altres termes com ‘violència de gènere’, ‘fam’, ‘refugiats’, ‘can-
vi climàtic’, ‘educació’ són els que ha explicat que arrelen els 
continguts del diari Público que lidera al costat de la directora 
Ana Pardo de Vera i que és l’únic mitjà generalista amb dues 
dones al capdavant. Virginia P. Alonso també és, així mateix, la 
primera dona de parla hispana membre de la junta executiva de 
l’International Press Institute (IPI). (Foto: Prnoticias)
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Periodistes cremats, la xacra 
amagada
Per Manel Domene / Report.cat

 
Res no demana menys esforç que estar trist (o cremat) aquests 
dies. Hi ha periodistes amb jornades de treball de 12 o més ho-
res, amb una pausa per dinar. Aquesta jornada laboral redueix 
el temps d’oci i el descans, causant un elevat desgast físic i 
mental.

La disminució dels ingressos per publicitat ha provocat les re-
organitzacions empresarials i les reduccions de plantilles en 
molts mitjans de comunicació. Són freqüents les substitucions 
de periodistes veterans per altres de joves amb contractes pre-
caris. Els contractes indefinits són excepcionals, mentre que 
s’han anat generalitzant formes d’ocupació alternatives i menys 
estables. Els sous tenen un component variable que va en aug-
ment i que depèn de la dictadura de les audiències. Als Estats 
Units, per exemple, molts periodistes guanyen –especialment 
els digitals– en funció de les visites que reben els seus articles.

Encara que és un frau de llei, no és difícil trobar a Espanya perio-
distes que estan registrats a la Seguretat Social com a autònoms, 
però que en realitat compleixen amb un treball a jornada complerta 
en la redacció. És el que es coneix com a fals autònom.

Cal no oblidar els contractes eventuals o canviants i, en el pitjor 
dels casos, la situació de molts periodistes que treballen sense 
contracte, o amb contractes en pràctiques que es prorroguen 
indefinidament sense regularitzar la situació del treballador, o 
se substitueixen directament per nous periodistes en pràctiques 
procedents de les nombroses facultats de Comunicació, gene-
radores de bosses d’atur.
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La immensa majoria dels periodistes que es veuen sotmesos a 
aquestes situacions desenvolupen el que es coneix com a síndro-
me de burnout o, literalment, d’estar cremat. La definició conso-
lidada del terme diu que estar cremat és la resposta inadequada 
a un estrès crònic, acompanyat per tres evidències: cansament o 
esgotament emocional, despersonalització i falta o disminució de 
realització personal en el treball. El periodista cremat té la sensa-
ció que psicològicament no té res a oferir als altres, i s’enfronta a 
una interacció negativa i malaltissa amb el seu entorn.

Estrès laboral i explotació
Maria José Ufarte Ruiz, doctora en Periodisme de la Universitat 
de Sevilla, és autora d’un estudi recent titulat “El burnout en la 
profesión periodística: un estudio del síndrome de estar quema-
do en los profesionales de la prensa escrita de Almería”. Encara 
que de curt abast pel que fa a l’amplitud de la mostra de perio-
distes enquestats, l’estudi d’Ufarte és pioner i l’únic –de mo-
ment– sobre el burnout de la professió periodística a Espanya.

Efectuat sobre una mostra de 88 periodistes, l’estudi revela que 
més de la meitat dels periodistes enquestats (60,9%) patien es-
très laboral a causa d’exigències que sobrepassaven els seus 
recursos i que no podien afrontar de manera eficaç. Així mateix, 

un 57,3% afirmaven sentir-se cremats en el seu treball. Les prin-
cipals causes d’aquest sentiment eren la pressió horària (48%), 
llargues jornades laborals (81%), salari inadequat (33%), pauses 
insuficients (16%), sobrecàrrega de treball (57%), mala qualitat de 
vida, (57%), poc temps d’oci (73%), manca d’autonomia decisòria 
(64%) escassa seguretat (11%) i gestació de conflictes (7%).

Així, Ufarte conclou que “a les redaccions informatives d’Almeria 
hi ha somatitzacions típiques del burnout, com ara elevat es-
gotament (100%), despersonalització (18,29%) i falta d’interès 
(39,02). A conseqüència d’aquestes patologies, un 31% dels 
periodistes enquestats ha acudit alguna vegada al psicòleg.

D’altra banda, l’octubre del 2015 una enquesta (Enquesta so-
bre l’estat d’ànim del Periodisme a Catalunya) del Report.cat 
–en la que van participar més de cent cinquanta periodistes 
col·legiats– va detectar una important sensació de cansament 
entre la professió. Així, un 53,6% dels enquestats se sentia la-
boralment explotat, el que explica que un 41,1% reconegués 
que, si tingués 18 anys, no tornaria a estudiar Periodisme.

Tot  i aquestes dades, la veritat és que hi ha pocs estudis so-
bre aquest tema. Jesús Montero-Marín, membre d’un grup 
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d’investigació sobre burnout liderat per la Universitat de Zaragoza i 
l’Institut Aragonés de Ciencias de la Salud, admet que no disposen 
de dades “del nivell de burnout entre els treballadors espanyols”.

Existeixen estudis sectorials que, com el dels periodistes 
d’Almeria, adverteixen de la incidència creixent del problema 
(30% dels professors de primària, 40% del personal de les uni-
versitats). El problema també afecta a metges i sanitaris, poli-
cies i altres professions. “El diagnòstic no és pas fàcil. A Espan-
ya n’hi ha molt pocs psicòlegs especialitzats en burnout. Encara 
s’ha de fer molta investigació”, afirma Montero.

Malgrat la escassetat de dades i el limitat abast de l’estudi 
d’Ufarte, no és descabellat afirmar que la professió periodís-
tica espanyola pateix elevats índexs de burnout. Les diverses 
publicacions del Informe de la Profesión Periodística (APM) re-
cullen el fenomen, indicant que “els periodistes són propensos 
a l’esgotament emocional degut a la realització d’activitats ru-
tinàries, patir sobrecàrrega laboral, inestabilitat en el seu lloc 
de feina, ingressos insuficients i viure urgits pel temps”. Aques-
ta situació socio-laboral, unida a les problemàtiques familiars, 
“crea les condicions per a una ‘tempesta perfecta’, generadora 
d’estrès i burnout”, reconeix  l’informe.

La ‘realitat líquida’ de la professió
La precarietat laboral i l’habitual sobrecàrrega de treball provo-
quen insatisfacció laboral i, a més llarg termini, burnout, síndrome 
que ha crescut vertiginosament entre la professió periodística, 
una activitat immersa en una ‘realitat líquida’ sense precedents, 
que es va transformant dia a dia, i no pas per millorar.

Ufarte adverteix que es tracta d’un fenomen emergent, associat 
a un precari context laboral, que “es converteix en un problema 
psicosocial rellevant dins del periodisme pel fet que el profes-
sional de la informació perd la seva capacitat de motivació per 
la feina, el seu rendiment laboral disminueix i es deteriora la 
seva salut física. Com a conseqüència, el rigor informatiu que-
da en entredit ja que s’ofereix un producte que obvia els proce-
diments professionals que són preceptius”.
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La precarietat laboral ha creat noves rutines de treball en de-
triment de la qualitat informativa que se sustenten en un mínim 
recurs de fonts en l’elaboració dels textos, en informacions no 
contrastades ni verificades, en un lèxic cada vegada més pobre 
i en un ús limitat de gèneres periodístics.

De retruc, l’exercici de la professió en mitjans escrits estava 
en el rànquing de les cinc pitjors professions en 2012, i amb 
expectatives d’empitjorament, segons una anàlisi del portal 
d’ocupació nord-americà, CareerCast.com. La insatisfacció 
professional i econòmica afectava, grosso modo, al 50% de la 
professió (APM, 2009).

Tornant al rigor informatiu com a dada objectivable en relació a 
l’abast del burnout, és possible concloure que la baixa qualitat 
periodística actual es correspondria amb un alt nivell de perso-
nal cremat a la professió, entre d’altres causes.

Erosionant les noves fornades
El periodista, exreporter i professor de Periodisme i Mitjans de 
Comunicació a l’Escola William Allen White (Universitat de Kan-
sas), Scott Reinardy, és autor, entre d’altres, de l’estudi News-
paper journalism in crisis: Burnout on the rise, eroding young 

journalists’ career commitment, que explicita la situació d’erosió 
laboral dels professionals del periodisme, particularment els 
més joves.

Reinardy ha explorat la taxa de burnout entre els periodistes 
joves de la premsa escrita, incloent-hi reporters, redactors, 
dissenyadors de planes, editors de notícies, fotògrafs i càrrecs 
executius del món de l’edició, posant el focus en les diferències 
en funció del càrrec.

Els resultats són que els 770 periodistes de l’estudi pateixen 
un moderat nivell d’esgotament, una alta taxa de cinisme i un 
moderat nivell d’eficàcia professional. Els de petits diaris pre-
sentaven nivells d’esgotament més alts que els seus companys 
de grups més potents, i els periodistes més joves patien nivells 
d’esgotament pitjors que els més grans. D’altra banda, els que 
tenien intenció d’abandonar la professió mostraven unes taxes 
significativament més altes que les dels que no tenien intenció 
de deixar d’exercir el periodisme.

Arran d’aquestes conclusions, Reinardy es pregunta si la crisi 
galopant del periodisme –amb reducció de les tirades editorials i 
els ingressos, les noves tecnologies, la concentració empresarial 
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i els acomiadaments– han fet minvar el compromís que havia 
estat la bandera de generacions anteriors de periodistes. I sense 
poder contestar-se a ell mateix, torna a afirmar que els més pro-
clius a patir burnout són els joves periodistes de les redaccions i 
els dissenyadors dels petits diaris, fet que replica resultats previs 
(Cook & Banks, 1993; Cook, Banks and Turner, 1993).

Reinardy també ofereix una visió més ample de la crisi del pe-
riodisme. Mentre se solen presentar els problemes externs com 
les causes de la crisis del nostre sector, el seu estudi apunta 
que la causa de la crisi també podria ser interna. Alguns estu-
dis ja havien demostrat que el burnout compromet el rendiment 
laboral, la satisfacció professional i les relacions familiars i la-
borals, el que pot afectar la productivitat i exacerbar les proble-
màtiques associades a la vida professional.

Reinardy és concloent en insinuar que “potser el treballador de 
les notícies s’ha perdut en la evolució del periodisme de paper. 
Quan ell o ella no pot, o ja no vol, practicar un periodisme de 
qualitat, el periodisme de crisi no es troba a Wall Street o a les 
dades en circulació. Es troba a la sala de redacció”.

(...)

Diagnòstic, prevenció i tractament
Ja hem parlat de les conseqüències del burnout, un patiment perso-
nal que, en l’àmbit social, es tradueix en una malaurada pèrdua de 
talent. Al seu estudi Newsrooms fertile ground for burnout among 
layoff survivors (Redaccions, camps fèrtils pel burnout entre els 
supervivents dels acomiadaments) en Reinardy dóna més detalls.

La Llei 31/95 (Prevenció de Riscos Laborals) obliga les em-
preses a identificar, avaluar i prevenir els riscos psicosocials 
del lloc de feina. De fet, el compliment de la normativa i la vi-
gilància de la salut dels treballadors haurien de ser suficients 
per a garantir-ne la prevenció, quelcom que no és així per mol-
tes causes, sent la principal el desconeixement i la desídia en 
matèria de prevenció dels riscos psicosocials associats al tre-
ball. La simptomatologia del burnout es pot manifestar a través 
de problemes digestius (mal de panxa, diarrea, restrenyiment, 
etc.), mala memòria, irritabilitat, dolors i xacres freqüents, falta 
d’energia o concentració, problemes sexuals, rigidesa o tensió 
muscular, cansament freqüent, trastorns del son, abús d’alcohol 
o drogues per relaxar-se, entre molts altres.

La prevenció del burnout és complexa, però qualsevol tècni-
ca de tractament de l’estrès és vàlida. Es poden emprar tècni-
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ques orientades a l’individu, al grup i a la organització laboral. 
Es tracta de millorar els recursos de protecció o de resistèn-
cia personals per afrontar de forma més eficient els estressos 
propis de la funció laboral i potenciar la percepció de control, 
l’autoeficàcia personal i l’autoestima.

Els experts recomanen diferents tècniques, com la cognitiu-con-
ductual (afrontament de l’estrès, reestructuració cognitiva, terà-
pia racional-emotiva). És fonamental fer front a les impressions 
errònies o desadaptatives, com expectatives irreals i falses 
esperances. També es poden utilitzar tècniques d’entrenament 
en relaxació, d’autoregulació o control, de gestió del temps, de 
millora d’habilitats socials, meditació, etc.

Coneix-te a tu mateix
A banda de les intervencions grupals, hi ha força coses que els 
periodistes poden fer per tenir cura de si mateixos en relació al 
síndrome de burnout; l’autoconsciència és el punt de partida. A 
banda, hi ha qüestionaris i tests que poden ajudar a determinar 
l’estat en relació a aquesta dolència.

Una llista de consells bàsics ha de contemplar: conèixer els 
nostres propis límits i, malgrat les circumstàncies, intentar por-

tar una vida normal. Parlar sobre els problemes i els sentiments 
amb algú de confiança aportarà una sensació de descàrrega.

Periodisme i trauma no té perquè ser un binomi indissociable. 
L’exercici físic serà un aliat fonamental per a la relaxació; sense 
oblidar el menjar amb regularitat, amb una dieta equilibrada (rica 
en triptòfans i serotoninèrgics, que milloren el benestar psíquic) i 
dormir prou, procurant que el descans sigui reparador.

Quan la simptomatologia d’estar cremat es perllonga durant set-
manes, és recomanable buscar consell i ajuda professional, pre-
ferentment d’un especialista de la salut mental expert en traumes 
d’aquest tipus. També pot ser útil parlar amb persones que hagin 
viscut experiències similars, assumint que no hi ha res vergon-
yós en patir una patologia mental, de la mateixa manera que no 
ens avergonyim per tenir alta la glucèmia o els triglicèrids.

El que no s’ha de fer és caure en l’aïllament, abusar del consum 
d’alcohol, cafeïna, abandonar rutines essencials com menjar i 
dormir amb regularitat, o caure en la tristor i en la depressió. 
Res no demana menys esforç que estar trist (o cremat) aquests 
dies. El mèrit està en no cremar-se, és a dir, en preservar un 
optimisme incombustible davant el burnout.
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El “Teorema del Punt Gros” aplicat al 
màrqueting
Per Javier Acebo, consumer Insights Director de PHD Media 
Spain i Gema Fernández, Consumer Insights Senior Executive 
de PHD Media Spain / CTRL

L’obsessió analítica i el màrqueting ens porten a parlar una i 
mil vegades sobre els Millennials, els Zeta, la Generació X, els 
Nens Emperadors o els Golden. Però, ha mort el target? Visca 
el target!

Vivim en l’era de les dades, els terabits i gigabits. En els últims 
anys s’han generat més dades que en tota la història de la hu-
manitat, i clar, de vegades perdem la perspectiva.

Estem entestats a saber tot el possible sobre les persones a les 
que volem vendre els nostres productes; com més sapiguem, 
més fàcil serà que els impactem en el moment just, amb el mis-
satge precís, i això ens ajudarà a vendre més.

Els Milennials i la Generació Z han estat coronats com empera-
dors de la societat de consum i analitzats fins al plor. Què es pot 
dir sobre els Millennials que no hagi estat dit ja?

• Generació assotada per la crisi
• Generació bumerang que va haver de tornar a casa del pare 
o que no va arribar a sortir-ne: tres de cada quatre continuen 
vivint a casa dels seus pares, la seva habitació és el seu cau.
• Generació en standby, a l’espera, sobradíssimament prepara-
da, somiaven amb menjar-se el món i cada vegada ho veuen 
més difícil.
• Generació enganxada als seus telèfons mòbils. Segons 
l’estudi Appdiction d’OMG, el consulten més de vuitanta vega-
des al dia, exactament cada 12 minuts.
• Generació multipantalla. Impacient. Dos de cada tres consu-
meixen més d’una pantalla a la vegada, estant en constant es-
tat de “atenció parcial”.
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Tot això i molt més sobre els Millennials, un altre cosa semblant 
sobre la Generació Z , i fins i tot sobre els nens:

1. La majoria dels pares aproven la participació dels infants en 
les decisions de compra: on anar a dinar, quin cotxe comprar o 
quina roba utilitzar.
2. Els nens entre 3 i 11 anys tenen un control considerable o 
total en les decisions sobre els regals específics per a ells, les 
seves joguines o jocs.
3. I per si fos poc, tenim la necessitat de començar a pensar en 
els nens de cara al demà. Els nens d’avui tenen un llarg camí 
de consum per davant. Es troben en fase d’entrenament, són 
els consumidors del futur, i les marques consideren important 
l’inici de la seva relació amb ells.

No obstant això, com va dir George Bernard Shaw, un home ca-
paç d’unir un Nobel i un Oscar, “la joventut és una malaltia que es 
cura amb els anys” i tot aquest castell de cartes de l’anàlisi, està 
edificat sobre el màrqueting, sobre els targets aspiracionals, qui 
volem que ens compri, qui serà inspirador per als altres.

Això sí, en aquest punt cal preguntar-se, estem comunicant al 
que de veritat ens compra o al qual volem que ens compri?

Ens esforcem a comunicar a l’individu que garanteixi el futur de 
la nostra marca, però potser no estem pensant en el present, i 
és que “el 76% dels llançaments de gran consum fracassen en 
el seu primer any de vida” (anuari Nielsen).

Què hi ha dels Goldens? Individus entre 50 i 75 anys, un grup 
en creixement que està invertint la piràmide demogràfica. A Eu-
ropa representen un terç de la població i manegen el 70% de la 
riquesa (observatori Cetelem).

A Espanya són més de 17 milions, més d’un terç de la població 
i en general amb més poder adquisitiu (dades INE). Suposen 
més de la meitat de la despesa total en gran consum, i a més 
ja alliberats de càrregues d’hipoteca, manteniment, fills, etc. 
tenen temps, recursos econòmics i intel·lectuals, i molts d’ells 
estan desitjosos de viure experiències, com viatjar o comprar 
productes i serveis.

Això sí, no caiguem en fer dels Golden els nous Millennials. No 
comencem a produir estudis, anàlisis i dades. Conèixer al detall 
les grans tipologies de consumidors és molt important, però a 
dia d’avui, quan la tecnologia ens permet accedir a tantíssima 
informació, potser la clau està en anar més enllà.
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EL BUTLLETÍ de l’amic

Aquests targets que dibuixem en traç gruixut estan compostos de 
molts microtargets en funció del moment vital, l’estat d’ànim, els 
valors, les passions, els vicis o qualsevol variable que ens puguem 
imaginar. Microtargets molt variats i fins i tot contradictoris.

Tots sabem que en la Generació X conviuen directius, mileuris-
tes, happy familys, dones solteres... O que entre els Millennials 
ténen cabuda ninis, cirurgians, vegans, amants del fast food, 
nous papis i eterns adolescents... Les tendències de consum 
esdevenen microtargets.

Serem capaços de fer macro anàlisi de microtargets? Farem 
estudis que ens permetin saber en quin moment del dia, amb 
quin missatge i en quin suport podem abordar als amants del 
menjar hindú que agraden de passar el temps de lleure a la 
muntanya? I quan sapiguem on i amb quina atacar, serem ca-
paços de construir una comunicació “massiva personalitzada”?

A veure si després de filar tan prim, acabarem posant anuncis 
a la pròrroga d’un partit de Champions perquè “això ho veu 
tothom”, no? Ja ens ho deien quan vam començar Matemàti-
ques... “Teorema del punt gros: per dos punts grossos, passen 
infinites rectes” .
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