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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Quan la publicitat genera un impacte significatiu
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Ampliada la dotació dels ajuts a entitats i organitzacions del sector de la comunicació

COMUNICACIÓ DIGITAL
Catalunya es blinda contra el cibercrim

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Es moderen les expectatives d’inversió publicitària i s’espera un creixement del 3,6%

NOVES EINES
Una revista interactiva que canvia de continguts en girar la tauleta

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els ceramistes de la redacció

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Explorant les interseccions entre el periodisme i la tecnologia
TRIBUNA: Què revela Internet sobre qui som realment?
ENTREVISTA: Lucy Küng (Reuters Institute): “L’agilitat és de vital importància per innovar en aquesta era de canvi en el periodisme”
ANÀLISI: Dos de cada tres periodistes creuen que les plataformes socials acabaran substituint als mitjans
DOSSIER: El Govern català obre una consulta pública per regular els mitjans comunitaris
OPINIÓ: Sobre l’ús de la terminologia política

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



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Quan la publicitat genera un impacte 
significatiu
Per Totalmedios

  
L’estudi Make a Lasting Impression indaga sobre com fer-ho 
per impactar i fer que el missatge es mantingui en el cap del 
consumidor. Només el 15% dels anuncis comuniquen missat-
ges que les persones són capaces d’absorbir ràpidament.

Tot i que les campanyes amb un eix fort en rellevància emocio-
nal i enganxament creatiu generen incrementals tangibles per 

als negocis, aquest informe revela que menys d’un de cada set 
anuncis estan dissenyats per transmetre un missatge emocio-
nal fort que els consumidors absorbeixin amb rapidesa. 

El nou informe, Make a lasting impression, es basa en l’anàlisi 
de la base de dades de Kantar Millward Brown de 160.000 
anuncis avaluats per demostrar com la comprensió dels factors 
que impulsen el compromís pot fer més efectiva la publicitat, 
i complementa l’estudi de Kantar Media publicat la setmana 
passada per El Butlletí de l’AMIC, basat en una enquesta rea-
litzada a 5.123 adults connectats. La publicitat amb alt impacte 
creatiu, aconseguit per l’enganxament emocional, dóna com a 
resultat millores importants en la quota de mercat prevista a 
curt termini. Kantar Millward Brown també va examinar les ven-
des postcampanya en 1.700 casos, i el resultat de l’anàlisi va 
mostrar que un enfocament fort en la rellevància emocional i en 
l’enganxi creatiu porta a un creixement financer. 

Resultats similars han estat demostrats per mitjà de la codifica-
ció facial (enfocament neurocientífic Sistema 1), que ha estat 
usada per accedir a la resposta expressiva dels consumidors a 
anuncis de més de 9.000 marques establertes, mitjanes i grans. 
El 25% principal dels anuncis que generen expressions facials 
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tenen un acompliment molt més potent en termes incremen-
tals de vendes. Alhora, l’informe també va estudiar la publicitat 
emesa a la televisió, vídeos en pre-roll i xarxes socials durant 
una setmana; els resultats van mostrar que només el 15% dels 
anuncis es basen completament en missatges implícits que les 
persones poden absorbir fàcilment. 

Segons Federico Makovitz, Creative Development Local Ex-
pert “els especialistes en màrqueting han d’anar més enllà del 
missatge i concentrar-se en la impressió que volen que deixi 
l’anunci i la marca com un conjunt. Això inclou a la idea creativa, 
el missatge, com es compta la història i el to emocional. És el 
moment de deixar de vendre característiques del producte: gai-
rebé mai funciona. Es tracta de mostrar i no d’explicar”. 

Make a lasting impression destaca cinc àrees principals per a 
un fort desenvolupament creatiu, entre les que s’inclou: 

1. Generar un impacte significatiu: les dècades de treball 
en seguiment i valor de marca de Kantar Millward Brown han 
destacat el poder de ser significativament diferent. La publicitat 
necessita dramatitzar el propòsit de la marca, per que viu la 
marca, el seu punt de vista i els seus valors. 

2. Treballar amb el cervell, no contra el cervell: els anuncis 
que atrauen les persones creativament i emocionalment, fun-
cionen millor que aquells que transmeten missatges explícits, 
als quals els espectadors tendeixen a descartar. Treballar com 
el cervell, vol dir també, limitar la quantitat de missatges trans-
mesos. L’anàlisi de més de 1.000 anuncis va descobrir que, en 
els casos en què s’inclou un únic missatge, el 30% va captar-lo, 
mentre que quan una campanya té tres missatges, tan sols el 
14% es queda amb el missatge principal. 

3. Les bones històries deixen un impacte: les històries són 
una estratègia clau per atraure els consumidors amb el poder 
real d’una marca. Tot i això, molt poques marques les incorpo-
ren en la seva comunicació. Aquest estudi que comentem va 
investigar 14 mercats identificant a Kenya, Estats Units i l’Índia 
com aquells amb major contingut d’històries, on més de la mei-
tat dels anuncis contenien elements narratius. No obstant això 
en la majoria, tot i que hi hagués una història, seguien incloent 
missatges explícits de productes o serveis. 

4. Sense marca no hi ha impacte: Fins i tot els anuncis emocio-
nalment atractius, necessiten branding, en particular en l’àmbit 
digital, on de vegades només es compta amb alguns segons 
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per generar impacte abans que els anuncis siguin omesos. Les 
bases de Kantar Millward Brown dels últims 25 anys mostren 
que els anuncis amb alt branding generen efectes més forts 
en les vendes; el 68% d’aquest tipus d’anuncis originen un in-
crement de les vendes a curt termini, versus aquells amb baix 
branding on l’increment en vendes és del 53%. 

5. Utilitzeu el canal correcte: utilitzar el canal correcte va més 
enllà d’identificar on veuen continguts seus els consumidors. 
Significa a més identificar els llocs on són més receptius i usar 
aquests formats que compten amb la simpatia dels consumi-
dors. L’estudi AdReaction Gen X, Y and Z de Kantar Millward 
Brown va descobrir que si bé, per exemple, els consumidors 
més joves miren menys televisió, aquests són més receptius als 
anuncis de televisió que als de tots els formats digitals.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

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

El Departament de la Presidència ha ampliat en 75.000 euros 
la dotació de les subvencions de 2017 dirigides a entitats sense 
ànim de lucre i organitzacions professionals de l’àmbit dels mi-
tjans de comunicació, per al desenvolupament d’iniciatives que 
contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai 
català de comunicació.

En la convocatòria d’aquests ajuts, publicada a finals de 
maig, la dotació era d’1.520.000 euros, de manera que amb 

l’ampliació serà de 1.595.000 euros. La nova xifra suposa un 
increment del 95,95% respecte la dotació de la convocatòria de 
2016. Aquest increment s’aplicarà en la posició pressupostària 
PR1201 D/482000100/5330/0000.

L’ampliació es justifica perquè la quantitat prevista inicialment 
(1.520.000 euros) era “manifestament insuficient per atendre 
l’increment significatiu de sol·licituds de subvenció presenta-
des”. El termini per demanar els ajuts va finalitzar el 19 de juny.

Els ajuts a entitats i organitzacions del sector de la comunicació junta-
ment amb les quatre línies de subvencions estructurals per a mitjans 
privats sumen una dotació conjunta de 9.074.000 euros, el que re-
presenta un increment del 23,12% respecte la convocatòria de 2016.

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

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El País, l’únic mitjà espanyol entre els 
més seguits d’Europa
Per Prnoticias

Quins són els mitjans de comunicació més seguits a Europa? 
Un informe realitzat per Apple Tree ha analitzat l’evolució de les 
xarxes socials i la influència dels mitjans de comunicació a Eu-
ropa. Les conclusions deixen ben parada a la revista National 
Geographic, el mitjà amb més seguidors del món multiplicant 
per més de 12 el seu tiratge en paper. Cal baixar fins al sisè lloc 
per trobar al diari El País.

És l’únic mitjà de comunicació de l’Estat espanyol que apareix 
en el top ten d’aquesta llista. El País  és considerat, segons 
aquesta enquesta, el sisè mitjà de comunicació més seguit a 
Europa i l’únic d’Espanya. A més, l’anglès i l’àrab són els idio-
mes més utilitzats pels mitjans europeus més seguits i gran part 
de la seva audiència es troba fora de les fronteres europees.

Europa és una de les regions amb menor presència en el top 
100 dels mitjans més seguits, amb l’excepció de la BBC. No-
més quatre països tenen representació al Top 10 dels mitjans 
més seguits a Europa: Regne Unit, França, Rússia i Espanya. 
BBC News (103 milions), BBC Sport (20 milions), i Sky Sports 
(16 milions) es col·loquen en els tres primers llocs.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’informe revela que els mitjans de comunicació nord-ameri-
cans són els més seguits en les xarxes socials a nivell mundial. 
Entre els 10 mitjans amb més seguidors es posicionen National 
Geographic Magazine en el primer lloc (118 milions); MTV en el 
tercer (72 milions); CNN (67 milions) en el quart lloc, i National 
Geographic TV (64 milions) en el cinquè.

La CCMA veu amenaçada la seva 
estabilitat per la caiguda d’ingressos 
publicitaris

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, ha avisat que un canvi 

de criteri del Govern central en l’aplicació de l’IVA i una reduc-
ció dels ingressos publicitaris previstos podrien tornar a situar 
a l’ens “en situació d’inestabilitat pressupostària”. En la seva 
compareixença a la comissió de control de la CCMA al Parla-
ment, ha assegurat que el Ministeri d’Hisenda té pendent de re-
tornar des de desembre i en el que va d’any 5,4 milions d’euros, 
i que calculen que seran 12 milions a final d’aquest 2017, al que 
se suma una disminució de 9 milions respecte a la previsió que 
havia realitzat per ingressos publicitaris.

Ha afirmat que la interpretació de l’aplicació de l’IVA és “la pi-
tjor de les possibles” i la seva repercussió econòmica serà pitjor 
que amb l’anterior criteri, i que si es compleixen les previsions 
la CCMA comptarà amb 21 milions menys dels projectats en el 
seu pressupost. Llorach ha recordat que la CCMA està obligada 
per llei a compensar qualsevol dèficit, i que si no s’ingressen 
més recursos, només podrien afrontar-lo amb una nova reducció 
d’inversió en producció externa i en despesa de funcionament.

El PSC i el PP han criticat l’emissió en directe per TV3 del acte 
del referèndum al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i han de-
manat que “es compensi” als partits que representen una altra 
idea política, al que el director de la cadena, Vicent Sanchis, 

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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ha contestat que “no cal compensar res, es retransmet allò que 
és d’interès”. El director de TVC ha remarcat que fora de pe-
ríodes electorals la informació política està regida per l’interès 
i l’actualitat, i ha subratllat que s’emeten actes amb “interès so-
cial i informatiu”. (de Catalunya Press)

La Vanguardia torna a les pèrdues

El holding propietat de Javier Godó va llançar un benefici de 
4,5 milions d’euros al tancament del 2016, xifra que suposa un 
descens del 54% respecte als 9,8 milions que va guanyar l’any 
anterior. Aquest desmillorament en el resultat final va estar mo-
tivat en bona mesura pel deteriorament sofert a La Vanguardia, 
que ha passat d’oferir un benefici de 417.000 euros el 2015 
a tancar l’exercici següent amb unes pèrdues de 905.000 eu-
ros. Un viratge del negre al vermell que s’explica bàsicament 
en la reducció de la xifra de negoci del diari, que va disminuir 
un 6,9% en generar uns ingressos de 98 milions d’euros, 7,2 
menys que l’any anterior.

La Vanguardia va registrar el pitjor comportament de tot el grup, 
ja que Mundo Deportivo va recollir uns guanys de 423.000 eu-

ros i en les revistes de 240.000 euros, si bé cal precisar que 
l’excedent d’aquesta última s’ha reduït pràcticament a la meitat. 
Així mateix, la seva comercialitzadora Publipress va guanyar 
261.000 euros, mentre que Radiocat (RAC105) va aconseguir 
un resultat de 3,3 milions. 

En canvi, Catalunya Comunicació, SL, LV Magazine i 8 TV van 
acabar en el terreny de les pèrdues en deixar-se 1,1 milions, 
158.000 i 6,4 milions d’euros, respectivament. La seva partici-
pació en Emissions Digital de Catalunya, l’empresa que acull al 
canal de televisió, era del 65,34% en el moment d’elaboració 
dels comptes, tot i que fa uns mesos va recomprar a Mediaset 
les accions que posseïa .

La facturació total del grup va ser de 167.400.000 d’euros, un 
4% menys que el 2015, any en el qual va guanyar 175 milions. 
D’aquesta xifra total,  944.269 euros van provenir de subven-
cions públiques, el que representa un lleuger descens respecte 
a 1.046.583 que va rebre l’any anterior. Amb tot, Godó es manté 
com el grup més beneficiat en matèria de subvencions i publi-
citat públiques del Govern de Catalunya. (de Dircomfidencial)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Consulta popular per regular les teles 
i ràdios sense ànim de lucre

El Departament de la Presidència de la Generalitat obre consul-
ta pública sobre el projecte de Decret dels serveis de comuni-
cació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya. 
Fins el 31 de juliol de 2017, conviden la ciutadania i de mane-
ra especial, les persones i entitats vinculades a la radiodifu-
sió comunitària sense ànim de lucre a fer aportacions a través 
del  portal participa.cat. L’objectiu de la consulta és disposar 
de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte 
d’aquells punts que permetin una millor elaboració del Decret.

La Direcció General de Mitjans de Comunicació considera 
necessari impulsar la regulació dels aspectes següents: les 
condicions i els procediments per fer possible l’accés a l’espai 
públic reservat per a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual comunitaris sense ànim de lucre; el règim jurídic 
de la llicència i de la comunicació prèvia, necessàries per a 
la prestació dels serveis esmentats; l’ adopció de mesures de 
foment d’aquests serveis; la creació de l’òrgan de participació 
ciutadana i de consulta en aquesta matèria.

Es pot obtenir més informació sobre el tema CLICANT AQUÍ 
(d’AEC)

El Consell de Ministres aprova  
el Pla de Publicacions Oficials 
d’Administració, de 9.602.030 euros
El Consell de Ministres va aprovar el Pla General de Publica-
cions Oficials de l’Administració General de l’Estat per a l’any 
2017. Aquest Pla regula l’activitat editorial de l’Administració 
General de l’Estat, per tal d’aconseguir que les publicacions 
oficials siguin un instrument eficaç de transparència i un mitjà 
per a la divulgació de la informació i documentació en benefici 
dels ciutadans i dels agents socials i econòmics com a veritable 
justificació d’un eficient ús de recursos públics.

El cost pressupostari per al conjunt dels programes editorials 
dels diferents departaments ministerials ascendeix a 9.602.030 
euros, mentre que es preveuen uns ingressos de 4.531.860 
euros per la venda de publicacions. L’activitat editorial de 
l’Administració General de l’Estat el 2017 inclou 6.675 títols, 
agrupats en 5.809 publicacions, entre monografies, publica-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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cions periòdiques, cartogràfiques, fullets, catàlegs etc. El 61,6 
per 100 dels títols i el 59,9 per 100 de les publicacions progra-
mades es realitzen en suport electrònic, que facilita l’accés als 
ciutadans i optimitza la gestió dels recursos. (d’AEC)

Wuaki és ara Rakuten TV

Fruit de l’inici del patroci-
ni del FC Barcelona per 
part de Rakuten, el grup 
d’empreses japonès ha 
iniciat una reestructuració 
de marques amb l’objectiu 
de maximitzar el reconei-
xement de Rakuten a tot 

el món i crear un ecosistema de serveis. Dins d’aquesta estra-
tègia global, Wuaki, la plataforma de cinema i sèries d’origen 
espanyol, fundada el 2010 per Jacint Roca, i adquirida pel ge-
gant japonès en 2012, es converteix en Rakuten TV. L’objectiu 
principal d’aquest canvi de nom és promoure la marca de servei 
en els 12 països de la UE on està actualment present la plata-
forma digital.

Rakuten TV aspira a convertir-se en la primera opció de Smart 
TV dels espanyols. Gràcies a l’acord amb les grans marques 
productores de televisions, aconsegueix integrar la seva última 
tecnologia amb el qual fa realitat el seu claim “La teu cinema a 
casa”. La companyia seguirà oferint els últims èxits de taqui-
lla, així com amb la seva aposta pels llançaments locals, tant 
pel·lícules com sèries. A més, en els propers mesos, per prime-
ra vegada en la seva història llançarà la seva primera pel·lícula 
de producció pròpia. Amb la personalització de marca i la unifi-
cació de marques, Rakuten busca facilitar a l’usuari l’ús creuat 
dels 70 serveis que ofereix Rakuten i convertir-se en la major 
plataforma digital del món. (de Marketing Directo)

Prisa ven Media Capital a Altice per 
440 Milions d’euros

El Consell d’Administració de PRISA ha acordat acceptar 
l’oferta vinculant presentada per Altice NV per la totalitat de la 
participació que PRISA té en Grup Media Capital per un valor 
total de 440 milions d’euros. El preu final de l’operació està sub-
jecte als ajustos habituals per a aquest tipus d’operacions, però 
podria rondar els 321 milions d’euros.
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Aquesta transacció suposarà una pèrdua comptable estima-
da en els comptes consolidats de Prisa d’aproximadament 
69 milions d’euros i, en els comptes individuals de Prisa, 
d’aproximadament 81 milions d’euros, segons estimacions de 
la societat.

Media Capital va tenir el seu origen en 1989 amb el llançament 
del diari O Independente. El grup líder de comunicació a Por-
tugal va créixer i es va desenvolupar en els anys noranta fins a 
convertir-se en un potent holding de mitjans amb marques de 
referència en l’àmbit de la televisió, la ràdio, la producció audio-
visual i Internet. (de Bolsamania)

Vocento es planteja pujar el preu 
d’ABC

Durant la trobada responsables del Grupo Vocento es va comu-
nicar als representants sindicals del diari que durant el primer 
semestre de l’any, ABC ha experimentat una caiguda en publi-
citat que ha afectat la versió impresa i digital. Aquesta situació 
obliga a directius del grup de comunicació a executar mesures 
d’ajust que assegurin la viabilitat de la companyia. Segons ex-

pliquen a El Confidencial Digital fonts internes de Vocento, en-
tre les opcions que s’han estudiat per garantir el futur del grup 
que dirigeix Luis Enríquez destaca una pujada del preu del diari 
generalista.

En l’actualitat el diari té un cost de 1,50 euros de dilluns a di-
vendres, el mateix preu que El País i El Mundo; 2 euros els 
dissabtes -El Mundo de 1,80- i 3 euros la versió dominical -El 
País i El Mundo 2,80 -. Si finalment es decideix aplicar aquesta 
proposta, el diari de Vocento tindrà un valor monetari superior 
a la competència. Segons fonts del sector aquesta mesura pot 
repercutir negativament en la venda com a conseqüència d’una 
fuga de clients. L’equip directiu ha decidit esperar a conèixer els 
resultats en publicitat de setembre per prendre una resolució 
final. (d’El Confidencial Digital)
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Catalunya es blinda contra el 
cibercrim
Per Aida Corón / Via Empresa

Després de més d’un any de debat, aquest dimecres el Parla-
ment de Catalunya aprovà la creació de l’Agència de Ciberse-
guretat de Catalunya, un organisme públic que substitueix la 
Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT) que fins ara es dedicava únicament al foment de la 
seguretat en l’àmbit de les tecnologies.

El darrer atac massiu provocat pel WannaCry ha deixat palesa 
la importància de tenir unes mesures que garanteixin la segu-
retat dels ciutadans i els actors davant les amenaces del crim a 
la xarxa. “Estem davant d’una realitat que ja no només trobem 
en forma d’estadístiques, sinó que està en el nostre dia a dia”, 
afirma el soci director de Font Advocats, Eloi Font. I és que des-
prés d’aquest ransomware que va afectar de forma massiva els 
sistemes informàtics de diversos països, el va seguir el cas de 
NotPetya, menys mediàtic però igual de perillós.

Fins ara el ciutadà poc podia fer davant d’aquestes amenaces. 
Per a Font, el CESICAT tenia unes funcions limitades i es que-
dava “curt” per a les necessitats actuals. Per això, la creació de 
la nova agència ha de tenir una tasca preventiva i defensiva com 
fins ara, però també ha de poder “respondre els incidents que es 
generin i col·laborar amb la policia i els organismes judicials per 
detenir els delinqüents implicats”. “Se li dóna més múscul a una 
entitat pública per afrontar els reptes del cibercrim”, afegeix.

Malgrat que en el projecte de llei no s’especifiquen amb exactitud 
les funcions –el que s’anirà veient a mesura que s’implementi-, 
sí que se sap què pot suposar per a la ciutadania estar sota 
l’empara d’aquest organisme.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Formar per prevenir les amenaces digitals
L’abast d’actuació de l’Agència de Ciberseguretat anirà més 
enllà de Catalunya. La funció preventiva se centrarà en les em-
preses i ciutadans del territori, però els atacs sorgits a l’exterior 
que tinguin algun tipus d’afectació al Principat també seran sus-
ceptibles de ser investigats. “No hi pot haver una territorial”, 
considera l’advocat, “Internet i la ciberdelinqüència no coneixen 
fronteres físiques i nosaltres tampoc les hi podem posar”.

Les estafes com el phishing o el pharming són, segons 
l’especialista, el principal delicte a Internet. “Tant empreses com 

particulars pateixen sovint atacs per part de delinqüents que 
estan en el que es coneix com a paradisos virtuals, és a dir, te-
rritoris on no hi ha massa control sobre els servidors”, comenta, 
pel que considera vital poder actuar més enllà de les fronteres. 

Alguns d’aquests fraus suposen la pèrdua de 200 o 300 eu-
ros, però en altres casos Font assegura que ha arribat a veure 
empreses que han acabat gairebé a les portes dels números 
vermells per haver patit estafes de més de 500.000 euros.

El problema no es troba, però, en la magnitud dels atacs ni en 
les habilitats dels delinqüents, sinó en les debilitats que tenen 
les víctimes. 

No tota la ciutadania és capaç d’identificar missatges sospi-
tosos, com tampoc té els coneixements essencials per estar 
ben protegit. “Molts dels atacs com el WannaCry sorgeixen per 
la manca d’actualització dels sistemes operatius”, assenyala 
Font. D’aquí que una de les principals feines de l’entitat sigui 
fer pedagogia sobre la importància de protegir els dispositius 
tecnològics o fer-ne un ús racional perquè si la gent és cons-
cient dels riscos que tot això comporta, “sabrà posar els seus 
propis mecanismes per minimitzar el risc”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Un cop de mà per a la pime
Que les empreses haurien de tenir professionals especialitzats 
en ciberseguretat és una afirmació cada cop més habitual i que 
Font també defensa. Ara bé, reconeix que gran part del teixit 
català està representat per pimes, les quals poden no tenir la 
formació, els mecanismes o els recursos necessaris per dispo-
sar d’aquest equip expert en la matèria.

En aquest sentit, considera que l’agència ajudarà a difondre i 
conscienciar de la importància de tenir coberts els riscos que 
se’n deriven de la digitalització i que obligarà les empreses 
tard o d’hora a fer el pas. Les que tinguin menys recursos, mi-
tjançant la funció pedagògica de l’organisme, comptaran ja amb 
les primeres indicacions i coneixements per reforçar la seva ba-
rrera de seguretat interna a través de l’actualització d’equips i 
detecció de llocs fraudulents.

Hi ha alguna contrapartida?
La creació d’entitats públiques per combatre el cibercrim és una 
reacció habitual en els països desenvolupats. L’Institut Nacio-
nal de Ciberseguretat és l’encarregat de vetllar pels ciutadans 
a Espanya, que ocupa la tercera posició del rànquing de països 
més atacats del món.

Això és causa, en opinió de Font, de la ràtio de dispositius elec-
trònics per població a l’Estat espanyol –“més elevada que a 
altres països de l’entorn”- i a la falta de formació a l’hora de 
ser curosos i tenir sistemes de control i seguretat. “Confio que 
l’agència serveixi per fer valdre la necessitat d’implementar me-
sures de defensa”, apunta.

Però tota vigilància i defensa té una contrapartida, o això pot 
semblar. Respecte aquest dubte, l’advocat afirma que inicial-
ment no ha de suposar que cap usuari es vegi en l’obligació de 
cedir més dades. “Les tasques de l’agència són defensar els 
ciutadans davant de possibles atacs, però no ho és investigar 
els seus dispositius si no són responsables d’un ciberatac”, co-
menta.

Tot i això, també reconeix que aquesta és la “versió oficial” i 
que, a la pràctica, tot increment del control acostuma a anar 
acompanyat de més vigilància. “Al final la seguretat vol dir això, 
vol dir estar controlats i, per tant, hem d’aprendre a renunciar a 
part de la nostra privacitat”, puntualitza.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Facebook s’acosta a les redaccions 
locals

El mes passat, un grup de redaccions locals nordamericanes 
va començar a treballar amb Facebook com a part d’un pro-
jecte per establir llaços més forts amb les notícies locals. Sis 
redaccions formen part del primer programa pilot de sis mesos. 
Es tracta de Berkleyside, Honolulu Civil Beat, Texas Tribune, 
QCityMetro, Philadelphia Public School Llibreta i Homepage 
Media Group, que són part de  Local Independent Online News 
Publishers  i de l’Institute for nonprofit News.

Cada organització està treballant en el seu propi projecte du-
rant els sis mesos. El treball se centra en la construcció d’una 
relació directa amb Facebook, i en la formació i l’aprenentatge 
de les millors pràctiques per a l’ús de la xarxa social. Els re-
sultats dels seus projectes seran compartits i les redaccions 
esperen treballar també amb altres plataformes com a part del 
projecte. Per exemple, Instagram, Twitter, Google i YouTube.

Cal recordar que al mes de maig, Facebook va començar l’assaig 
de nous productes per ajudar millor a connectar als usuaris amb 

notícies locals. Josh Mabry, el gerent d’associacions estratègi-
ques per als editors locals al Facebook, va dir a Poynter que 
les redaccions estaven interessades a tenir la major informació 
sobre Instant Articles, per exemple, entre altres recursos per a 
una conversa més directa amb l’audiència. (de Poynter)

L’Indicador d’Economia estrena edició 
digital mantenint el seu model de rigor 
i proximitat
La publicació va nàixer en paper l’any 2000 i des de llavors ha 
exercit de referent informatiu a les comarques de Tarragona en 
l’àmbit econòmic

L’Indicador d’Economia, publicació gratuïta especialitzada en 
informació econòmica de les comarques de Tarragona i asso-
ciada a l’AMIC, acaba de llançar la seva versió digital. Des del 
6 de juliol, els lectors poden trobar a www.indicador.cat notícies 
relacionades amb el món de l’empresa i els sectors econòmics 
d’aquest territori. Amb aquest pas, l’Indicador passa a informar 
diàriament de les principals novetats en el seu àmbit temàtic 
i territorial, mantenint la seva aposta pel rigor i la proximitat, i 
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combinant la informació periodística amb les opinions dels ex-
perts en diverses matèries. L’aposta pels canals digitals tindrà 
també recorregut a les principals xarxes socials. 

El director de la publicació, el periodista Dani Revenga, explica 
que “assumim el repte de mantenir permanentment informats 
els lectors de les qüestions econòmiques més rellevants del 
nostre territori i fer-ho amb el nostre estil: rigor, contrast, anàlisi 
i proximitat, sempre dins del pluralisme i fidels la nostra línia 
editorial”. En aquest sentit, Revenga reitera els principis funda-
cionals de l’Indicador: “Contribuir al desenvolupament econò-
mic de les comarques de Tarragona aportant el nostre gra de 
sorra a posar en valor el teixit empresarial, divulgar les seves 
activitats i fites i, especialment, les seves reivindicacions per 
crear les millors condicions per tal que les empreses i els sec-
tors siguin més competitius”. 

L’Indicador d’Economia té en la seva versió de paper una tirada 
mitjana de 8.000 exemplars controlats per OJD/PGD i arriba 
mensualment a més de 4.000 subscriptors electrònics. També 
es difon als associats de les patronals CEPTA i PIMEC. (per 
redacció AMIC)

Cimera LION 2017: Mantenir la realitat, 
el pes de les notícies locals

 
Precisament, i relacionada amb la notícia anterior provinent de 
Poynter, ens arriba la noticia que del 26 al 28 d’octubre es farà 
a Chicago la Conferencia LION 2017, que comptarà amb dese-
nes de sessions informatives amb consells concrets per a l’èxit 
en el negoci de les notícies locals, la gran aposta de futur dels 
editors nord-americans. La trobada d’editors coneguda com Ci-
mera LION 2017 convida a tots els que es preocupen pel futur 
del periodisme local per a treballar plegats per a l’excel·lència 
periodística i el benestar econòmic dels llocs de notícies en línia 
independents locals.
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La cimera anual LION es farà al campus del centre de Colum-
bia College Chicago. Es disposarà de dos dies complets plens 
d’un conjunt d’altaveus, panells de discussió i oportunitats de 
contacte dedicades a les idees d’ingressos i millors pràctiques, 
participació de la comunitat i la sostenibilitat. A més, s’obrirà un 
networking, amb sessió informativa, en recepcions nocturnes, 
on tots podran compartir el que s’ha après. Es pot obtenir més 
informació CLICANT AQUÍ (d’AEC)

20 milions d’espanyols utilitzen 
diàriament xarxes socials 

Facebook manté el seu lideratge, però WhatsApp li trepitja 
els talons. Es tracta de dades del Primer Informe de Comu-
nica + por - sobre ús de les xarxes socials a Espanya. Ja són 
20 milions els espanyols que fan servir diàriament les xarxes 
socials. El 70% fan servir les xarxes socials per xatejar. Els 
altres tres usos més importants són: veure vídeos 62%, escol-
tar música 60% i “xafardejar” què fan els seus contactes, el 
51%. Entre les seves conclusions estan l’auge de WhatsApp vs 
Facebook, o que el 90% de la població de menys de 65 anys 
utilitza les xarxes. També que l’usuari tipus és indistintament 
home o dona entre 29 a 45 anys i els que menys fan servir les 
xarxes són homes entre 49 i 65 anys. També que els usuaris 
de WhatsApp li dediquen una hora diària a l’ús de l’aplicació, 
mentre que a Facebook li dediquen la meitat d’aquest temps, 
una mica menys de 30 minuts. Twitter és la xarxa amb major 
taxa d’abandonament.

El 82% dels usuaris que són empresaris o tenen llocs executius 
en petites empreses, associacions o institucions, reconeixen que 
no compten amb professionals especialistes en Social Media. La 
majoria d’ells o ho porten personalment o deleguen en un admi-
nistratiu de l’organització. El 73% ho fa perquè pensen que no 
poden assumir el cost d’un consultor de comunicació en línia.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Els espanyols estan aconseguint estàndards europeus pel que 
fa a l’ús de xarxes socials, on Facebook i WhatsApp mantenen 
les dues primeres posicions, amb percentatges d’ús propers al 
90% de la població enquestada per Comunica + por - primera 
plataforma web de consultoria de comunicació línia low cost.

El mòbil ha substituït l’ordinador de sobretaula com a dispositiu 
preferit per connectar-se a les xarxes socials, encara que en 
ambdós casos els percentatges d’ús superen el 90%. El creixe-
ment en l’ús de la tauleta és exponencial i en un any ha guanyat 
un 25% de quota de mercat. L’ordinador es fa servir sobretot 
quan la gent s’incorpora al seu lloc de treball entre les 8.30 i les 
10 del matí. L’ús del mòbil és gairebé hegemònic en les hores 
dedicades al menjar. I la tauleta supera l’ordinador entre les 9 i 
les 11 de la nit.  (de Programa Publicidad)
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Es moderen les expectatives 
d’inversió publicitària i s’espera un 
creixement del 3,6%
Per Eduardo Madinaveitia / BlogginZenith

A mesura que ha 
anat avançant l’any, 
el panell Zenith Vigía, 
compost per directius 
de mitjans de comu-
nicació, ha moderat 
les seves esperan-
ces de creixement de 

la inversió publicitària: ara se segueix pensant que el mercat 
creixerà, però els panelistes creuen que el creixement serà del 
3,6%, dues dècimes per sota de l’estimat al maig.

Després de la sortida de la crisi i amb la creixent digitalització, 
tot sembla indicar que la publicitat ha perdut una gran part de 
la seva capacitat multiplicadora. A causa del seu caràcter com 
a catalitzador de l’economia, durant molts anys les xifres de va-
riació de la inversió publicitària multiplicaven per un factor ele-

vat (proper a tres) les variacions de l’economia. Ara aquest fac-
tor s’aproxima a un, i molt probablement es quedarà per sota.

El primer semestre del 2017 ha registrat creixements d’inversió 
en gairebé tots els mitjans (excepte els impresos, que segueixen 
patint fortes caigudes) però aquests creixements s’han quedat 
una mica per sota de les expectatives. Les esperances posades 
en que la inversió seria més potent al maig i juny també han re-
sultat excessives. Les variacions experimentades des del maig a 
les previsions per mitjans no són molt àmplies, en cap cas arri-
ben al punt percentual i les variacions a la baixa no arriben al mig 
punt, però la tendència és lleugerament negativa.

Els panelistes segueixen confiant que siguin els anunciants del 
sector de l’Automoció què actuen com a motors del creixement 
de la inversió publicitària. També s’espera que creixin el sector 
de gran consum i el de Transports i Turisme.

L’estudi presenta una combinació de bones i males notícies si 
es compara amb onades anteriors: la proporció entre el nom-
bre de sectors que es creu que augmentaran la seva inversió 
i el dels que la disminuiran és una de les bones. Al maig havia 
baixat fins a 1,4 i ara es recupera una mica i se situa en l’1,7.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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També els índexs de percepció aporten bones notícies. L’IPSE 
(Índex de Percepció de la Situació Econòmica) millora gairebé 
quatre punts i se situa en 71,0, el millor valor des de novembre 
de 2015. L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) tam-
bé puja, en aquest cas 9,5 punts, un menys dels que havia per-
dut al maig, fins a situar-se en 38,7. Tots dos són índexs positius i 
millors que fa dos mesos però posen de manifest que els mitjans 
dipositen més confiança en la marxa de l’economia que a la del 
sector publicitari, una de les seves principals fonts d’ingressos.

Previsions per mitjans.- No es produeixen grans variacions 
en les previsions d’inversió per mitjans. No hi ha canvis de sig-
ne i els moviments no arriben en cap cas el punt percentual. 
Les previsions d’inversió per mitjans poden veure a la taula que 
acompanya aquest text. Es comparen amb les previsions ela-
borades al març. A la tercera columna es representa el sentit de 
la variació. Un signe + indica que la previsió és ara millor; un 
signe - que la previsió ara és pitjor.

La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo on Line.- La inver-
sió en publicitat en Xarxes Socials podria ascendir aquest any a 
65,4 milions d’euros, el que suposaria un augment del 8% res-
pecte a la xifra estimada per a l’any passat. La inversió en Ví-
deo on Line podria arribar aquest any als 73,5 milions d’euros, 
pràcticament un 8% millor que l’estimació per al tancament de 
2016. El vídeo “in stream” (pre, middle i post roll) continua sent 
l’opció preferida; els panelistes creuen que acapara el 65% de 
la inversió en vídeo on line enfront del 35% que representaria 
el vídeo “in stream”.

Inversió en Audio on Line.- En aquest moment la inversió en 
àudio on Line pot representar el 4,3% de tota la inversió en 
digital. Milloren les expectatives per als propers mesos: la in-
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versió augmentarà un 7,7% (gairebé dos punts per sobre de 
l’estimació anterior) un percentatge que s’aproxima al de crei-
xement de la inversió a Internet.

La compra programàtica i la preocupació pels adblockers.- 
La compra programàtica pot representar ara, segons l’opinió 
dels panelistes de Zenith Vigía un 18,6% de la inversió en digital. 
Sembla una opció que s’està consolidant. Un 21% dels panelis-
tes que opinen creu que aquest percentatge creixerà molt en els 
propers mesos; un 63% creu que creixerà alguna cosa i un 4% 
que disminuirà alguna cosa. Un 12% pensa que aquesta propor-
ció es mantindrà igual.

Només un 9,1% creu que l’increment progressiu de la instal·lació 
de bloquejadors de publicitat afectarà “molt poc” (3,6%) o “res” 
(5,5%) a les compres de publicitat on line. Les opinions majo-
ritàries se situen a la part alta de l’escala. Un 14,5% creu que 
afectarà “molt”; un 43,6% que va afectarà “alguna cosa” i un 
32,7% que afectarà “poc”. Les xifres estan pràcticament estabi-
litzades però amb una lleugera tendència a créixer.

Branded content.- El branded content, els continguts generats 
per les marques, representa una proporció creixent de la inver-

sió publicitària. Un 38% dels panelistes creu que la inversió en 
aquesta modalitat de comunicació de marca creixerà “molt”; un 
44% creu que creixerà “alguna cosa; un 10% que creixerà “poc”; 
un 4% que creixerà “molt poc” i un altre 4% que no creixerà “res”. 
Des de fa dos mesos les xifres s’han desplaçat des el valor “al-
guna cosa” cap al “molt”. Si ho traslladem a índexs ha passat 
de 75,4 a 77,4. Sembla que la tendència a créixer del “branded 
content” és clara. La proporció d’aquesta inversió que s’ha de 
destinar a la creació del contingut és d’un 44% mentre la que 
correspon a la seva distribució / promoció ha de ser un 56%.

Autoritzat l’acord marc de difusió de 
campanyes de publicitat institucional 

El Consell de Ministres ha autoritzat a la Junta de Contractació 
Centralitzada-Direcció General de Racionalització i Centralitza-
ció de la Contractació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 
l’acord marc per a la prestació dels serveis de compra d’espais 
en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris, per a la 
difusió de les campanyes de publicitat institucional.
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Amb la celebració d’aquest acord marc es consolida una nova 
manera de gestionar la publicitat institucional, que permetrà 
conèixer millor el mercat i optimitzar el pressupost, garantint el 
respecte al pluralisme dels mitjans de comunicació.

El termini de durada serà de dos anys, amb possibilitat de prò-
rroga fins a un màxim d’un any addicional. El valor estimat del 
contracte ascendeix a 77 milions euros. L’acord marc engloba 
l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autò-
noms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social 
i altres entitats públiques estatals incloses en l’article 206.1 del 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (d’Efe)

Els editors podran vendre els seus 
espais publicitaris a Apple News

Apple està buscant noves vies d’ingressos per als editors en 
la seva aplicació de notícies, Apple News, i entre elles destaca 
l’opció que la tecnològica els brindarà per vendre els espais 
publicitaris associats als seus continguts. Fins al moment, la 
companyia californiana venia controlant tota la gestió publici-
tària d’Apple News. Els ingressos que venien rebent els edi-

tors que apostaven per difondre les seves notícies en aquesta 
aplicació no eren molt atractius, de manera que Apple estaria 
treballant en incrementar rendiment econòmic de la plataforma 
per als mitjans.

Els plans d’Apple passen perquè els propis mitjans puguin 
gestionar els anuncis vinculats amb els seus continguts, i pu-
guin utilitzar qualsevol tipus de format: des de ‘banners’ con-
vencionals fins a vídeos. Per facilitar aquesta tasca als editors, 
aquests podran utilitzar la tecnologia que empren habitualment 
com, per exemple, DoubleClick for Publishers (Google).

A més, es contemplen  altre tipus d’ingressos per als editors. 
Apple podria estar treballant en una modalitat de consum en 
la qual els editors vendrien subscripcions de pagament per 
l’accés als seus continguts. Així mateix, també s’estudia l’opció 
que pugui accedir a un article en concret pagant uns pocs cèn-
tims per a la seva lectura. (d’Advertising Age)
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Així són les màquines expenedores 
de ‘likes’

Increïble! En un centre comercial de Rússia hi ha unes màqui-
nes en què pots comprar ‘M’agrada’ i seguidors d’Instagram. 
Estaries disposat a invertir un dòlar per aconseguir 100 ‘likes’? 
Molts joves ni ho dubten i per tal d’obtenir aquesta mercaderia 
virtual paguen el que sigui.

Quant pagaries per obtenir uns quants ‘followers’ a Instagram? 
Ara ho pots fer en un obrir i tancar d’ulls si et trobes a Moscou. 
Cal anar al centre comercial anomenat Okhotny Ryad, que té 
màquines expenedores de ‘likes’ i seguidors per fer créixer els 
teus comptes personals i el teu paràmetre de popularitat en les 
xarxes socials. No és casualitat que aquest quiosc automàtic 
s’hagi instal·lat aquí, on es reuneix la població més jove del 
país més extens del món, els qui al seu torn són els que més 
temps utilitzen la Xarxa.

Vasily Sonkin, un periodista, va ser qui va compartir la imatge 
del nou artefacte a Twitter, que ofereix fins a 100 seguidors per 
un valor de 1,75 dòlars. I per menys d’un dòlar, 100 ‘likes’.

A més d’incrementar la vostra 
popularitat cibernètica, amb 
aquestes màquines expene-
dores també podrieu impri-
mir les vostres millors fotos 
d’Instagram i editar-les amb 
diversos filtres i divertides fons. 
I permeten comprar seguidors 
en altres xarxes com VK, molt 
popular a Rússia. 

Aquests originals quioscs 
de recàrrega de ‘followers’ i 
‘M’agrada’ van ser creats per 

l’empresa Snatap. Des de la seva pàgina oficial, la compan-
yia informa que compta amb màquines d’aquest tipus en nou 
ciutats russes i també n’hi ha una altra a la República Txeca, a 
Praga. El Butlletí de l’AMIC us ofereix un vídeo que mostra el 
funcionament de la màquina de likes. Només cal CLICAR AQUÍ  
(de Notícias al Instante)
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Atresmedia compra Smartclip i amplia 
la seva cobertura per sobre del 90%

Atresmedia referma la seva operació de publicitat i  màrque-
ting digital  després de la compra de Smartclip Latam, una de 
les comercialitzadores més importants del mercat espanyol i 
llatinoamericà, amb més de 200 suports premium gestionats i 
una audiència potencial de més de 29 milions d’usuaris únics a 
Espanya i més de 164 milions incloent les seves seus a Latam, 
segons Comscore MMX.

Amb la unió d’aquestes dues ofertes publicitàries, Atresmedia 
es convertirà en l’operador espanyol líder en el mercat de la 
publicitat en línia amb una capacitat de cobertura superior al 
90%. Suma, a més, suma una xarxa ja construïda i consolida-
da, accés a mercats geogràfics de potencial interès, i l’expertise 
i know how d’una empresa nativa digital i capacitat tecnològica 
i acceleració de projectes en desenvolupament.

Smartclip compta amb audiències molt rellevants en els princi-
pals sectors comercials de la indústria publicitària com ara notí-
cies, motor, cinema, oci, estils de vida, moda i bellesa, llar i fa-

mília. Amb la seva unió al grup de comunicació construeix una 
alternativa audiovisual digital de més valor per als anunciants i 
accelera la seva aposta per la televisió híbrida i la gradual fusió 
de Televisió i Video Online. (de Programa Publicidad)

En marxa el grup internacional Fibonad, 
especialitzat en publicitat digital

Amb gairebé 300 empleats, el grup neix amb projecció interna-
cional i amb sabor espanyol, ja que té el suport de les empreses 
Mobusi, Sunmedia, Lab Cave i Upplication. L’objectiu dels seus 
responsables passa per convertir-se en el major grup de publi-
citat digital a nivell internacional

Fibonad està format per un grup d’empreses amb gairebé 300 
empleats i un objectiu de facturació de més de 100 milions 
d’euros aquest mateix any. El grup espanyol, que està impulsat 
per les agències Mobusi i Sunmedia, encara que també eng-
loba altres com Lab Cave i Upplication, compta amb una relle-
vant base tecnològica i gran especialització en mobile, presta 
serveis a una cartera de més de 1.000 clients simultàniament 
en tot el món.
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Fibonad ofereix solucions de branding i de performance a més 
de disposar d’una xarxa pròpia de publishers, recolzat per un 
equip propi a cada línia de negoci cobrint totes les necessitats 
d’anunciants i mitjans publicitaris. Mobusi, fundada el 2012 per 
Alberto Cenalmor, és una de les majors companyies de publi-
citat en performance a nivell internacional. SunMedia, liderada 
per Fernando García, és la primera companyia de vídeo Ad-
vertising d’Espanya amb una audiència de més de 9,9 milions 
d’usuaris únics (dades ComScore de maig). (d’El Publicista)

La Generalitat rellança la campanya 
d’acolliment familiar

Els desitjos dels nens que 
viuen en centres d’acollida 
a l’espera d’una família 
que els rebi a casa seva, 
segueixen sent els protago-
nistes del rellançament de 
la campanya desenvolupa-
da per l’agència de publici-
tat Evil Love. Seguint amb 

el pla estratègic que fomenta l’acollida familiar i que garanteix el 
dret dels infants a viure i créixer en família, l’agència ha ampliat 
la campanya de la Generalitat de Catalunya  amb l’objectiu de 
seguir aconseguint famílies acollidores .

Sumant-se a les peces realitzades l’any passat, s’han realit-
zat dos espots amb els mateixos insights que viuen aquests 
nens i nenes, comunicant de manera màgica, humana i pro-
pera. A més, s’ha creat un gran mural a Badalona, on es posa 
de manifest, i de forma permanent, que entre tots podem fer 
gran l’acollida. La campanya s’ha viralitzat a través de diferents 
canals -premsa, ràdio i mitjans en línia- per arribar a tota la po-
blació de Catalunya. (de Control Publicidad)

Maxus Spain i MEC Mediterranea 
guanyen els mitjans de Presidència 
de la Generalitat valenciana
Es tracta del concurs de Presidència de la Generalitat de Valèn-
cia, per import de 4.840.000 euros, i sense impostos 4.000.000 
euros. En el Lot 1 per a Campanyes publicitàries d’interès ge-
neral de 3.025.000 d’euros, l’adjudicatari va ser MEC Medite-

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

rranea, SA d’entre les quatre ofertes rebudes. En el Lot 2 per a 
Campanyes, insercions publicitàries, anuncis oficials i accions 
de promoció, d’import 1.815.000 euros, l’adjudicatari ha estat 
Maxus Spain, SL, sobre quatre ofertes rebudes. (d’AEC)

El Corte Inglés lidera la nova edició 
del Rànquing InfoAdex-Anuncis 
d’anunciants
L’edició número vint-i-u del rànquing InfoAdex-Anuncis 
d’anunciants, que es publica en l’últim número de la revista i 
recull les dades dels mil primers anunciants de 2016, té com a 
líder a El Corte Inglés, que va registrar una inversió en mitjans 
de 79,6 milions d’euros, xifra pràcticament idèntica a la de l’any 
precedent.

En un any marcat per la incertesa política, d’una banda, i la re-
cuperació econòmica, de l’altra, els mil primers anunciants van 
acumular una inversió de 5.536 milions d’euros, fet que suposa 
un increment del 4,1% i el tercer any consecutiu de creixement 
per a la partida de mitjans d’aquest conjunt d’anunciants.

L’increment d’inversió dels mil primers anunciants està en línia 
amb el de la inversió real estimada en mitjans per InfoAdex per 
al conjunt del mercat, que es xifra en un 4,3%, i supera el de la 
inversió publicitària total calculada per la mateixa font, que és 
del 2,8%. (de Marketing News)
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Una revista interactiva que canvia de 
continguts en girar la tauleta
Per Marketing News

 
El nou número de la revis-
ta per a famílies Sapos y 
Princesas porta una gran 
novetat: es tracta de dues 
revistes en una, amb dos 
formats diferents de lectu-
ra. En vertical es mostren 
diferents articles i reportat-
ges d’interès per a pares, 
mentre que en horitzontal 

compta amb jocs educatius i passatemps interactius per a nens 
relacionats amb aquests mateixos temes.

Sapos y Princesas, un títol amb més de deu anys de vida, im-
plementa així noves eines per fomentar l’equilibri entre les ho-
res d’exposició a pantalles amb experiències reals compartides 
en família. 

Aquest mes de juliol la revista interactiva inclou continguts es-
pecialment pensats per a gaudir al màxim de les vacances. A 
la revista de pares trobaran els lectors les millors platges per 
anar amb nens, consells per passar un estiu segurs i protegits, 
per viatjar i per organitzar els desplaçaments en cotxe, plans 
agosarats per fer esport durant les vacances i mantenir-nos 
actius... A més de recomanacions per enganxar els nens a la 
lectura i per gestionar les rabietes, idees per organitzar jocs 
fresquets i receptes molt estiuenques.

I en girar el dispositiu, a la secció de nens, els petits podran 
trobar qüestionaris per aprendre geografia i a protegir-se del 
sol, lectures per a aquest estiu, receptes fàcils i refrescants 
amb llimona, passatemps i vídeos molt divertits per aprendre a 
relaxar-se i fer jocs amb aigua. 

La revista, que afirma que treballa per fer un món millor, ajudant 
els pares a construir moments inoblidables amb els seus fills, 
es pot descarregar dins de l’aplicació Kiosko i més Extra, dis-
ponible a App Store, Android App Store i Windows Store, en les 
seccions de Tendències i Infantils.
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App anti-bullying que obté proves 
legals en cas de judici

En cas d’abús o agressió, el menor compta amb un recurs que 
pot activar en l’app anomenat “Botó del Fort”. D’aquesta mane-
ra, només amb agitar el telèfon, s’activen els sistemes de geo-
localització i enregistrament d’imatge i so amb la idea d’obtenir 
proves legítimes del que ha passat. Això és Parental Click, la 
primera aplicació de control parental basada en la jurisprudèn-
cia del Tribunal Suprem i que, gràcies a la mediació activa dels 
pares i el consentiment del menor, permet obtenir proves le-
gals i legítimes en cas de procés judicial. L’objectiu principal de 
l’aplicació és permetre als pares dur a terme un control consen-
tit dels seus fills en el dia a dia i prevenir de forma eficaç i legal 
els casos d’assetjament sexual, cibernètic i bullying.

Parental Click està dissenyada perquè tota la informació que 
obtinguin els pares pugui constituir una prova processalment 
legítima dels fets ocorreguts. En cas necessari, la seva acció 
judicial serà més breu i amb més garanties d’èxit. És a dir, no 
vulnera els drets de l’acusat, ni el dret a la intimitat del menor 
o del secret de les telecomunicacions. Parental Click permet 

visualitzar: cada foto o vídeo que el menor realitzi o rebi, siguin 
esborrats o no, el reben els seus pares; geolocalització amb 
consentiment previ del menor, en el cas de no rebre resposta 
en 5 minuts, s’activa la geolocalització immediata; historial de 
navegació; agenda i alerta de nous contactes afegits; històric 
i contingut de les trucades; contingut en les seves xarxes so-
cials; apps descarregades. (d’Interactiva Digital)

Samsung presenta la plataforma de 
visualització i retransmissió en realitat 
virtual
Samsung ha anunciat el llançament del nou servei de streaming 
d’esdeveniments en directe VR Live Pass, una plataforma que 
permetrà als aficionats als esports o esdeveniments musicals 
gaudir en realitat virtual de l’emissió de diversos continguts. 
La companyia s’ha associat amb UFC®, X Games i Live Na-
tion amb l’objectiu d’oferir als usuaris de Samsung Gear VR 
l’oportunitat d’experimentar en primera persona esdeveniments 
en viu i entreteniment a través del servei de contingut Samsung 
VR https://samsungvr.com/.
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Des d’aquest dijous els aficionats als esports extrems podran 
gaudir en realitat virtual de l’emissió dels X Games a través 
de VR Live Pass. Al llarg de tres dies es retransmetran en viu 
les finals de les categories esportives Skate board Vert, BMX 
Street i Skate board AMs.

El certamen X Games és un esdeveniment esportiu basat en 
la competició de diferents disciplines de l’esport extrem d’acció 
de màxim on tenen lloc competicions de Rallycross, Surf Skate, 
Roller, BMX, Motocross, monopatí, esquí extrem, snowmobile, 
inline skate, real surf, climbing, Street luge, ice climbing, snows-
kating i altres esports de l’estil. (d’Huffpost)

Google llança finalment les noves 
Google Glass, amb Streye, a Espanya.

Google acaba de desvetllar Glass Enterprise Edition, el nou 
model de Google Glass, ja a la venda. Streye, ha estat l’únic 
partner espanyol per al desenvolupament de la nova genera-
ció de Google Glass. Aquest nou model està enfocat a un ús 
empresarial i es distribuirà exclusivament a través de tercers, 
amb només Streye autoritzada a Espanya com una de les dues 
úniques empreses a tot Europa que podran comercialitzar-les.

En aquesta ocasió l’empresa ha dissenyat una suite integral de 
solucions que es compon de: transmissió de vídeo i àudio en 
directe, suport multimèdia en viu, gestió intel·ligent de protocols 
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i processos de treball i sistematització d’alertes geolocalitzades 
en temps real. A més, desplega un sistema lector de codis de 
barres, QR i OCR enfocat especialment a tasques de logística 
i que permet una integració en els programes de gestió empre-
sarial del mercat o ERPs. També han dissenyat i habilitat una 
plataforma d’Internet pròpia amb un alt nivell de seguretat.

Streye ha desenvolupat aquesta suite apostant per la Realitat As-
sistida, una variant de la coneguda Realitat Augmentada en què 
s’utilitzen dispositius diferents (en aquest cas, els binoculars). 
Aquest nou model de Google Glass ha millorat també el maqui-
nari: mòdul Bluetooth optimitzat, suport millorat per a senyal WiFi, 
incorporació d’un baròmetre, un processador Intel d’alta gamma, 
una lent amb major diàmetre i, en general, un dispositiu ‘rugeritzat’ 
per complir amb exigències pròpies de la indústria. (de Ctrl)

Outbrain també mesurarà les 
descàrregues d’apps mòbils

Gràcies a l’aliança amb TUNE, Adjust, Apps Flyer i Kochava, 
Outbrain podrà oferir als seus clients un nou servei per me-
surar les descàrregues d’aplicacions mòbils i la rendibilitat de 

cada usuari. Outbrain, plataforma especialitzada en Discovery, 
ha anunciat una sèrie de aliances amb empreses estratègiques 
en aplicacions mòbils per permetre a les marques monitoritzar 
i optimitzar el rendiment de les campanyes que tinguin com a 
objectiu la descàrrega d’aplicacions en un mateix dashboard. 

Això permetrà a les marques optimitzar els costos d’adquisició 
(cost per instal·lació/CPI), així com mesurar la rendibilitat de 
cada usuari proporcionat per Outbrain. “Amb el creixement 
del mercat de la telefonia mòbil i l’increment del nombre 
d’aplicacions mòbils disponibles, es fa sempre més complicat 
per a les marques ampliar la seva base de dades. Aquestes 
aliances, conjuntament amb la tecnologia i els  coneixements 
dels interessos dels usuaris, Outbrain permetrà a les marques 
captar nous usuaris i reduir els costos d’adquisició. Es tracta 
d’una alternativa sòlida i complementària a les ofertes de Twit-
ter i Facebook que fins ara han dominat el mercat. (d’AEC)
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Els ceramistes de la redacció
Per Redacció Report.cat

 
La precarietat al periodisme és un fet denunciat i quasi inqües-
tionable des de fa anys. A finals del 2015, una enquesta realit-
zada  per Report.cat apuntava, entre altres dades, que més de 
la meitat dels periodistes catalans se sentien explotats a la seva 
feina (53,6%). Però si, dins la professió, hi ha un col·lectiu pel 
qual el dia a dia es fa encara més dur aquest és el dels autò-
noms. A banda de sentir-se més explotats que la mitjana (60%), 
un 71% dels freelance diuen no estar fent el tipus de periodisme 
que els agradaria i 9 de cada 10 confessa que no tenia pensat 
ser autònom al iniciar la seva carrera professional.

A banda de les dades que revelen les enquestes, els autònoms 
tenen, respecte als professionals assalariats, majors dificul-
tats en les seves condicions laborals. Treball en negre, falsos 
autònoms, condicions molt precàries… cada cop són més els 
treballadors que veuen com se’ls recomana ser autònoms per 
aconseguir una feina que no estarà ben remunerada i on el pe-
riodista haurà d’assumir els costos de treballar pel seu compte. 
Aquesta va ser una de les denuncies que a mitjans de juny es 
van poder escoltar al primer Congrés de les Professions, or-
ganitzat pel Col·legi de Periodistes, el de Disseny Gràfic, el de 
Publicitat i Relacions Públiques i el de l’Audiovisual.

En una taula dedicada als aspectes relacionats amb el treball 
autònom i la relació amb Hisenda i Seguretat Social, la presi-
denta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Cata-
lunya (CTAC), Sandra Zapatero, va reclamar a les institucions 
la falta d’un epígraf concret per als professionals de la comuni-
cació com a primer pas per dotar de millors condicions laborals 
als periodistes i altres professionals del sector que treballen per 
compte propi. A dia d’avui, l’epígraf al qual la majoria de perio-
distes autònoms s’adscriu és el que fa referència als “pintors, 
ceramistes i escultors”. “Els professionals necessiten estar ben 
representats davant l’Administració”, va denunciar Zapatero.
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Durant la jornada també es va parlar d’un dels temes que més 
dubtes genera entre els periodistes freelance, com és la poca 
claredat a l’hora d’aplicar IVA. “És molt complex determinar a 
què s’aplica i a què no”, apunten des de la CTAC, tot i que con-
sideren que quan es tracta de “redacció de textos per mitjans 
de comunicació” és clar que no s’aplica l’IVA, mentre que els 
treballs relacionats amb la comunicació corporativa impliquen, 
en línies generals, l’aplicació de l’impost.

Tant Zapatero com la resta de ponents van criticar l’absència al 
Congrés dels representants d’Hisenda i la Generalitat que ha-
vien sigut convidats. Precisament Zapatero portava en la seva 
presentació una llista de cinc regulacions que el sector dels fre-
elance a la comunicació necessita. Entre aquestes, a banda de 
l’epígraf concret i la clarificació de l’IVA, destaquen la revisió dels 
convenis col·lectius i una major lluita contra l’intrusisme laboral.

Tot junt provoca una situació asfixiant per als treballadors fre-
elance. Segons l’Informe Anual de la Professió Periodística, 
editat per l’Asociación de Prensa de Madrid (APM), en el da-
rrer any s’han incrementat un 60% els periodistes que realitzen 
algun treball com autònom i el 73% d’aquests afirmen que ser 
autònom serà la clau del futur.

Major precarietat entre freelance
Durant la jornada també es va reflexionar sobre les causes de 
la precarietat als sectors representats al Congrés i, més con-
cretament, entre els treballadors autònoms. Per a Zapatero, 
l’anomenada ‘tarifa plana’ per treballadors per compte propi 
–50€ de quota fixa durant els primers mesos i augment pro-
gressiu–, és una trampa que no soluciona gaire la situació. “La 
tarifa plana és un caramel molt dolç, però no ens enganyem: 
als sis mesos ja no són 50€”, advertia la representant de CTAC, 
que mostrava com el 20% dels autònoms abandonen aquesta 
situació laboral als 18 mesos, quan s’acaben totes les bonifica-
cions. A més, dels que continuen treballant per compte propi, el 
85% cotitza la base mínima.

Altres dades que corroboren el que adverteix Zapatero són, per 
exemple, les de la Federación Nacional de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), que aquesta primavera advertia que la majoria dels 
periodistes que s’han donat d’alta com autònoms en els darrers 
vuit anys s’han vist obligats a acceptar treballs precaris i mal remu-
nerats. “Darrerament estem veient com sorgeixen alguns periodis-
tes autònoms als quals obliguen a prestar serveis ridículs i que no 
estan en consonància amb la seva feina”, lamentava el president 
d’ATA, Lorenzo Amor, durant la presentació de les dades.
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Relacionat amb la precarietat que va planejar en els discursos 
durant tota la jornada està el fet que, en paraules de Jordi Ca-
mallonga, de la UGT, es troben “moltes persones preparades” i 
poca oferta laboral, el que provoca precarietat perquè quan una 
empresa busca treballadors, “té molt on escollir”. “El panorama 
és desolador i les perspectives és que vagi a pitjor”, lamentava 
Jesús del Hoyo, degà del Col·legi de Dissenyadors Gràfics. Per 
mirar de fer front a aquesta situació, Camallonga va fer una 
crida als diferents col·legis professionals organitzadors de la 
jornada per a que replantegin “el seu paper davant la nova re-
alitat”, recomanació que va ser ben acollida pels representants 
dels diferents col·legis. “No hem de mirar les coses que ens 
diferencien, sinó allò que ens uneix”, va reivindicar Marta Fer-
nández, degana del Col·legi de l’Audiovisual, que espera que 
a partir d’ara els col·legis “uneixin esforços per canalitzar-los” 
en reivindicacions conjuntes. La lluita contra la precarietat i la 
regulació de la situació dels treballadors autònoms són els dos 
primers reptes marcats a l’agenda.

La Generalitat aplega en un informe 
els incompliments lingüístics de 
l’Estat  

 
La Direcció General de Po-
lítica Lingüística del Depar-
tament de Cultura, amb la 
col·laboració dels de la Pre-
sidència, Empresa i Coneixe-
ment, Ensenyament, Justícia 
i el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, ha elabo-
rat un informe que avalua 
l’acompliment i l’incompliment 
per part de l’Estat espanyol 
de la Carta europea de les 
llengües regionals o minori-
tàries (CELRoM) per al perío-
de 2013-2016. El document 

recull nombrosos greuges jurídics de l’Estat envers la llengua 
catalana i l’occitana. Ester Franquesa, directora general de Po-
lítica Lingüística, ha afirmat que “l’Estat no ha fet cap pas efec-
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tiu per millorar l’acompliment de la Carta europea des del darrer 
informe que es va emetre, que ja era sensiblement negatiu”. 

Tot i que l’Estat espanyol va subscriure la Carta europea l’any 
1992 i la va ratificar el 2001, en aquests anys no ha portat a 
terme accions significatives per garantir-ne l’acompliment, com 
han anat reflectint en els diversos informes emesos les indica-
cions del Comitè d’Experts i els acords successius del Comitè 
de Ministres del Consell d’Europa. 

L’informe elaborat per la Direcció General de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat de Catalunya ha estat tramès al Ministeri de 
la Presidència i per a les Administracions Territorials del Govern 
d’Espanya, organisme responsable d’elaborar un informe únic 
per al conjunt de l’Estat d’acord amb el que preveu l’article 15 
de la Carta. Així mateix serà tramès al Consell d’Europa de ma-
nera simultània a la tramesa que els governs valencià i balear 
faran dels informes que han elaborat les direccions generals de 
Política Lingüística respectives.

Accés a l’informe: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors 
l’informe complert d’incompliments lingüístics. CLICAR AQUÍ   
(d’AEC)

La visualització de vídeos en línia 
augmentarà 20% el 2017, gràcies als 
mòbils

 
La visualització de vídeos en línia augmentarà un 20% el 2017, 
d’acord amb les previsions de l’Online Video Forecasts 2017 
que Zenith ha publicat aquest dilluns. Els consumidors a tot el 
món passaran una mitjana de 47,4 minuts al dia visualitzant 
vídeos en línia aquest any, enfront dels 39,6 minuts que consu-
mien en 2016. Aquest augment es veu impulsat per un increment 
del 35% en la visualització de dispositius mòbils (smartphones i 
tauletes) amb 28,8 minuts al dia, mentre que la visualització en 
dispositius fixos (PC d’escriptori, portàtils i “Smart TVs”) s’eleva 
només un 2% amb 18,6 minuts al dia.
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Aquesta és la tercera edició de l’informe anual Online Video 
Forecasts de Zenith. Conté dades històriques i previsions de 
consum de Vídeo Online i d’Inversió publicitària en vídeo en 
línia. L’informe es completa amb reflexions sobre el desenvo-
lupament de mercats sectorials per part d’experts locals. La 
publicació d’enguany abasta 63 mercats clau, davant els 57 de 
l’any passat.

Per vídeo en línia entenem tot el contingut audiovisual consu-
mit a través d’una connexió a Internet, incloent plataformes de 
radiodifusió com Hulu, serveis de subscripció “over-the-top” 
com Netflix, plataformes de vídeo compartit com YouTube i vi-
sualitzacions en xarxes socials com Facebook. La quantitat de 
continguts format vídeo disponible està augmentant ràpidament 
en tots els canals, però les plataformes de mitjans socials han 
estat particularment ràpides en l’adopció del vídeo durant els úl-
tims dos anys. Han promogut el seu ús entre usuaris i marques 
afegint eines que faciliten la creació i difusió de vídeos.

En 2019 els dispositius mòbils representaran el 72% de totes 
les visualitzacions de vídeo en línia davant el 61% d’aquest any. 
La publicitat associada al vídeo en línia creixerà el 23% el 2017 
El creixement del consum de vídeo està portant a un creixement 

igualment ràpid en la publicitat en aquest format. Preveiem que 
la inversió global en publicitat de vídeo en línia creixerà un 23% 
el 2017 fins als 27.200 milions de dòlars, enfront dels 22.200 
milions de 2016.

Tot i que la majoria de la visualització de vídeos ara és mòbil, 
la inversió publicitària fonamentalment es destina a dispositius 
fixos. Estimem que els anuncis de vídeo a dispositius fixos arri-
baran als 15.200 milions de dòlars aquest any, en contrast amb 
els anuncis de vídeo mòbil que ascendiran a 12.000 milions. Els 
vídeos vistos en dispositius fixos es mostren en pantalles més 
grans i, sovint, en entorns menys distrets que els visualitzats en 
dispositius mòbils. Són, per tant, més eficaços en la transmissió 
de missatges de marca i, per això, suposa una inversió “Pre-
mium” per als anunciants. (de Programa Publicidad)

Manuel Lillo, nou director d’El Temps

El periodista i historiador Manuel Lillo i Usechi (Alacant, 1988) 
ha estat nomenat nou director d’El Temps. Manuel Lillo es va 
llicenciar en periodisme per la Universitat Miguel Hernández 
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d’Elx l’any 2012 i posteriorment va fer un màster en història 
contemporània a la Universitat d’Alacant. En aquesta mateixa 
universitat es va doctorar l’any 2016 amb una tesi que va ob-
tenir la qualificació de cum laude. Precisament, la seua tesi, 
Mil números d’El Temps: el compromís per construir un país 
normal, analitza els mil primers números de la revista, publicats 
entre 1984 i 2003 i el paper d’aquest mitjà a l’hora de vertebrar 
els Països Catalans des del vessant comunicatiu.

Redactor a València, Lillo ha desenvolupat tota mena de tasques 
en la revista: des de xarxes socials i control web fins a repor-
tatges de cultura, política, economia i societat. La seua darrera 

funció fins el seu nomenament com a director era la de redactor 
de tancament. A banda, també ha publicat llibres especialitzats 
en la premsa local d’Alacant, especialment en el setmanari El 
Tio Cuc (1914-1936), de caire satíric i en català. Aquest mitjà va 
arreplegar signatures com la d’Enric Valor (1911-2000) i moltes 
altres personalitats sembraren la primera llavor del nacionalisme 
a la ciutat d’Alacant. Lillo ha publicat L’Alacant d’El Tio Cuc i Les 
Fogueres d’El Tio Cuc. Aquest últim llibre va ser guardonat per la 
Generalitat Valenciana. (d’El Temps)

La Fura guardonada amb un dels 
premis CoopCat

La Fura Continguts SCCL ha rebut un dels reconeixements 
CoopCat que atorga la Confederació de Cooperatives de Ca-
talunya. Els premis han reconegut la contribució a la societat 
catalana de diferents cooperatives que han sabut traslladar els 
principis i valors cooperatius a la vida diària. 

El setmanal La Fura, mitjà associat a l’AMIC, que aquesta se-
tmana publica el seu número 1.800, ha estat guardonat per la 
seva tasca d’intercooperació amb el Grup Entrem-hi, format per 
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les cooperatives Nou Verd i Nou Set, dedicades a la inserció 
laboral de persones amb discapacitat i de persones en risc 
d’exclusió social, respectivament. És aquest Grup l’encarregat 
de distribuir els 25.300 exemplars setmanals que edita La Fura.

L’acte de lliurament es va celebrar el 9 de juny al saló de l’Expo 
Hotel Barcelona amb un dinar en el qual hi van participar més 
de 200 representants de cooperatives federades d’arreu del 
país. L’entrega de premis va anar a càrrec d’Oriol Junqueras, 
vicepresident de la Generalitat, Dolors Bassa, consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, secretari de 
Treball, Afers Socials i Famílies i els presidents de les federa-
cions de cooperatives de Catalunya. (per redacció AMIC)

Història del periodisme de Catalunya: 
400 anys de periodisme català

 El periodista i escriptor 
Francesc Canosa, mem-
bre de la junta del Col·legi 
de Periodistes, ha presen-
tat als col·legiats de la De-
marcació de Tarragona la 
col·lecció Història del pe-

riodisme de Catalunya, un repàs actualitzat a 400 anys d’història 
del periodisme català. Canosa és el coordinador d’aquest projec-
te periodístic que, de la mà d’una quarantena d’autors destacats 
i especialistes en la matèria, repassa els 400 anys del periodisme 
de Catalunya. Els tres volums apleguen més de 600 pàgines pro-
fusament il·lustrades, amb unes 800 imatges.  

El primer volum abasta els inicis de la guerra civil: s’hi explica el 
paper que van tenir les gasetes durant el segle XVII, el paper de 
la premsa humorística o el sorgiment de la premsa de masses 
a l’inici del segle XX. El segon volum se centra en la dictadura 
franquista i explica des del fenomen de la censura fins a la clan-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

destinitat passant per la importància que va adquirir la ràdio o la 
pervivència del català. El tercer volum abasta des de la Transi-
ció fins avui i es posa un especial èmfasi en la normalització de 
l’ús del català a la premsa i la transformació dels mitjans arran 
de la irrupció de les noves tecnologies. 

“Un dels trets identitaris d’aquest país és sens dubte el seu ric 
ecosistema comunicatiu. Catalunya sempre ha estat al capda-
vant en l’inici de suports com la premsa, la ràdio o internet”, 
destaca el coordinador de l’obra, que els col·legiats poden ad-
quirir per un preu especial de 70 euros. (de CPC)
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Explorant les interseccions entre el 
periodisme i la tecnologia
Per Jéssica Cruz / Ijnet

 
Els mitjans tradicionals de comunicació han tingut una relació 
conflictiva amb les noves tecnologies -i amb la rapidesa que 
haurien adoptar-les- durant dècades. No obstant això, a poc a 
poc han començat a adonar-se que la tecnologia pot oferir-los 
una gran oportunitat per augmentar el seu valor i ampliar el seu 
abast, especialment entre les audiències més joves.

Fa alguns anys la gent solia subscriure’s a un sol periòdic, va 
observar Jessica Best, cap editorial de Blendle. Però gràcies a 
Internet, la gent ara rep les seves notícies des de moltes fonts 
diferents.
“Quan es van introduir paywalls (murs de pagament) la situació, 
però, es va fer insostenible. No hi havia manera que jo pagués 
20 dòlars al New York Times, 20 dòlars al Washington Post i 20 
dòlars al meu diari local d’Alemanya”, explicar Best en el 12è 
Congrés de Periodisme d’Investigació en San Pablo. “Quan els 
patrons de consum canvien, quan això és imminent, és quan 
realment es necessita un model diferent”.

Blendle, que s’autoanomena  l’”iTunes del periodisme”, ha estat 
treballant per convèncer a altres mitjans que no són enemics, 
sinó amics, i per explicar-li al seu públic que el periodisme té un 
valor i que, per mantenir-lo, cal pagar per ell. Blendle ja compta 
amb grans jugadors en el seu directori, incloent al New York 
Times, al Washington Post, a TIME i a The New Yorker.

“Spotify és un exemple. Puc aconseguir un munt de música 
gratis a YouTube però, per a mi, val la pena pagar per la fun-
ció Spotify Discover Weekly. És l’únic que necessito per trobar 
nova música”, va explicar Best. “Per tant, quan decideixes fer el 
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pas per cobrar per la teva oferta de continguts, especialment en 
un mercat com el dels Estats Units o Europa aviat comencen a 
veure canvis culturals. Ja pago per música i pago per televisió i 
m’encanta, així que potser també pagaré per notícies”.

Best va explicar que l’èxit de Blendle -només el 7% dels articles 
comprats a través de la plataforma són reemborsats- es deu al 
fet que les audiències europees ja estaven acostumades a pa-
gar per les notícies. Aquesta no és encara la realitat en països 
com el Brasil. Alguns dels principals diaris d’aquest país estan 
tractant de canviar aquesta cultura, però saben que perquè les 
seves notícies en línia siguin rendibles han de produir un gran 
periodisme.

Luciano Touguinha de Castro, director d’audiència i mercat del 
grup O Globo, va explicar que la redacció de l’Editora Globo 
va haver de canviar per aconseguir una producció de contingut 
de qualitat. “Organitzem una oficina central en què un editor 
d’integració està a càrrec de totes les marques que tenim al 
grup, i tres editors de contingut executiu treballen en torns”, va 
explicar. “En una producció digital, el flux de producció ha de 
ser de 24 hores, els set dies de la setmana”.

A causa de que hi ha una gran quantitat de contingut digital 
disponible de forma gratuïta al Brasil, van decidir no posar murs 
de pagament sobre les notícies dures, sinó sobre articles ex-
clusius, vídeos i continguts d’àudio. Touguinha va explicar que 
Globo també està invertint en vídeo i entrenant al seu equip 
per desenvolupar narratives per vídeo, entre d’altres funcions. 
Facebook té més de 8.000 milions de visualitzacions de vídeo 
diàriament, i ells creuen que augmentarà encara més.

Javier Zarracina, editor gràfic de Vox.com va posar èmfasi en la 
importància d’invertir en nous formats i també en produir con-
tingut per a plataformes múltiples. “Estic molt interessat en els 
formats micro-modulars”, va dir Zarracina. “En aquesta econo-
mia digital, la gent té molt poc temps, pel que és molt important 
per a nosaltres, com a narradors, sintetitzar les notícies, perquè 
només tens un segon per seduir el lector i conduir-lo cap la teva 
història”.

Un exemple del format micro-modular de Vox.com és la seva 
secció The Week Explained, d’Instagram. “Les audiències so-
len trobar històries en les xarxes socials, i després van al lloc 
web per ampliar la informació”, va explicar Zarracina. “I és allà 
on vam crear el compromís”.
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Quan es tracta de vídeos, Vox.com té més de 2,5 milions de 
subscriptors a YouTube, mentre que el New York Times en 
té al voltant de 900.000; una diferència que posa en relleu 
l’enfocament fonamentalment diferent de Vox.com envers la 
producció de vídeos digitals, va afirmar Zarracina.

“Crec que tenim un públic objectiu o una missió diferent”, digué 
Zarracina. “Admiro el periodisme que els mitjans tradicionals 
estan fent, però crec que han de sumar-se al nou cercle... Hi 
ha una idea instal·lada que els vídeos es fan o bé per la TV per 
cable o bé per a la web, però es tracta de produccions diferents. 
de manera que has de adaptar el teu procés de producció a la 
història que vols explicar”.

I la tecnologia pot ajudar a explicar aquestes històries d’una 
manera seductora. Erica Anderson, directora de narrativa im-
mersiva a Google News Lab, és optimista sobre els canvis del 
periodisme en un món digital. “És una gran oportunitat que po-
den aprofitar periodistes, editors, productors i gerents de notí-
cies”, va dir Anderson. “A Google News Lab ens concentrem 
en impulsar la innovació en el periodisme, la idea és que el 
periodisme i la tecnologia treballin junts”.

El periodisme de realitat virtual (RV) brinda autonomia a 
l’audiència per crear la seva pròpia història. Durant el congrés 
de San Pablo, Google News Lab va llançar un estudi sobre RV 
en el qual es va entrevistar a 27 consumidors i nou creadors, 
i en el qual dóna compte de com aquesta tecnologia canvia 
la perspectiva, des de la narració d’històries a la “vivència 
d’històries” .

“El periodisme no es defineix per la tecnologia o per la tècnica. 
Es defineix per la seva funció d’informar a la gent. Llavors, com 
poden la tecnologia i la realitat virtual ajudar-nos en aquesta 
funció? Crec que aquest estudi ajudarà els periodistes a enten-
dre el seu públic ja que el contingut sigui cada vegada millor”.
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Què revela Internet sobre qui som 
realment?
Per John Thornhill  / Financial Times

La conclusió d’Everybody Lies (Tot el Món Menteix) guarda una 
afirmació agosarada, que resulta extremadament interessant, de 
ser certa.

Anteriorment, les ciències socials estaven basades en només un 
mer exercici de conjectures donada la desorganització del món 
i els defectes de les dades subjacents. Els perills de confondre 
correlació i causalitat han estat molt discutits. Com diu el refrany, 
els economistes sempre han tingut “enveja de la física” perquè la 
seva disciplina no té la precisió matemàtica de les ciències pures.

Però la revolució del big data promet canviar aquesta fórmula. 
Cada dia, uns 2,5 quintillons de bytes d’informació són gene-
rats pels dispositius connectats a la Xarxa, ampliant ràpidament 
l’àrea del coneixement humà. “La ciència social s’està conver-
tint en una ciència real. I aquesta nova ciència està preparada 
per millorar les nostres vides”, va concloure Seth Stephens-Da-
vidowitz, un científic de dades i professor visitant a l’escola de 
negocis Wharton de la Universitat de Filadèlfia.

Everybody Lies és una anàlisi absorbent i apassionant 
d’aquestes noves fonts de dades, moltes d’elles basades en 
Google, on l’autor va treballar amb anterioritat. Stephens-Da-
vidowitz va escriure “ara estic convençut que les recerques a 
Google suposen un dels conjunts de dades més importants que 
mai s’hagin recopilat sobre la psique humana”.

Indubtablement, aquestes dades poden proveir nous coneixe-
ments de qualsevol tipus sobre temes controvertits, incloent 
malalties mentals, sexualitat, abusos infantils, avortament, 
publicitat, religió i salut. Aquest coneixement, segurament, po-
dria ser utilitzat per millorar les polítiques públiques a l’hora 
d’abordar les injustícies del moment.
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Stephens-Davidowitz considera que les dades de Google són 
valuoses perquè la gent tendeix a no mentir quan fa cerques a 
la xarxa en comparació al que normalment fa quan interactua 
amb amics, família i enquestadors. Després de tot, per què en-
ganyar-se a si mateix quan s’està intentant trobar alguna cosa 
útil? En aquest sentit, Stephens-Davidowitz defensa que els 
cercadors tenen una mena de “sèrum de la veritat digital” que 
exposa a la gent tal com és, més que la seva projecció social.

L’autor recopila informació de moltes fonts, incloent Wikipedia i 
Pornhub, revelant un enorme desplegament de manies, prejudicis, 
neurosi i fetitxes. Altres troballes de l’autor són també alarmants, 
si no inquietants. Per exemple, Stephens-Davidowitz va indagar 
entre aquesta informació investigant la relació entre el racisme i 
les pautes de votació. Les cerques a Google sobre el terme nigger 
(negre) subratllen que molts demòcrates al nord comparteixen opi-
nions racistes similars a les dels republicans del sud, encara que 
siguin menys explícits a l’hora d’expressar-se en públic.

Com l’expert enquestador Nate Silver va confirmar, el factor 
que millor explica el suport regional a Donald Trump en les pri-
màries republicanes va ser la freqüència en les recerques a 
Google de la paraula nigger en aquestes zones.

Les dades també permeten a l’autor destruir alguns mites. En 
contra de tot el que s’ha dit respecte al sorgiment de les anome-
nades “cambres de ressonància virtuals”, Stephens-Davidowitz 
afirma que és més probable que algú es creui amb una altra 
persona a Internet amb tendències polítiques oposades a les 
seves a que això mateix passi en la vida real. L’autor també 
dissipa la idea que el terrorisme provoca una ansietat genera-
litzada en la societat.

Potser l’aspecte més important del seu llibre és com cen-
tra l’atenció en les desigualtats als EUA, i obre la possibilitat 
d’intervenir amb més concreció. Això confirma la idea que la 
geografia és, de vegades, un factor determinant en les oportu-
nitats que es presenten en la vida de la gent.

Potser Stephens-Davidowitz utilitzi un indicador qüestionable 
de l’èxit: si una persona té o no una entrada a Wikipedia. Però 
l’autor va trobar que en moltes parts dels Estats Units, les opor-
tunitats que té un nen pobre de triomfar en el futur són tan altes 
com en qualsevol país desenvolupat del món. En altres regions, 
la possibilitat que ho aconsegueixi és més baixa que en un país 
comparable.
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L’autor també va descobrir que “les dones nord-americanes que 
formen part del grup de l’1% amb els ingressos més elevats 
viuen, de mitjana, 10 anys més que les dones nord-americanes 
de l’1% amb els ingressos més baixos. Per als homes, l’interval 
és de 15 anys”.

Com a introducció a aquest nou univers de la informació, Every-
body Lies és difícil de rebatre, fins i tot si altres volums estan 
per arribar.
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Lucy Küng (Reuters Institute): 
“L’agilitat és de vital importància per 
innovar en aquesta era de canvi en el 
periodisme”
Per Hannah Lapworth, estudiant de periodisme / Bloc UMH

Lucy Küng, investigadora del Reuters Institute for the Study of 
Journalism (Universitat d’Oxford), és experta en estratègia, in-
novació i gestió de mitjans, amb especial èmfasi en la gestió 
dels canvis tecnològics. És professora visitant d’Innovació en 
Periodisme a la Universitat d’Oslo i membre de la junta super-
visora de l’emissora pública de Suïssa, SRG. Entre els seus 

nombrosos llibres figura “Innovators in Digital News”, en el qual 
identifica les claus de l’èxit en els mitjans digitals. Küng ha estat 
a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, on va parlar de les difi-
cultats que afronten els mitjans en l’era digital i de la innovació 
en les organitzacions periodístiques.

En el seu llibre “Innovators in Digital News” analitza 
l’estructura i funcionament de BuzzFeed, Vice, Quartz, The 
New York Times, i The Guardian . Què fa que les seves re-
daccions siguin més innovadores que les altres?
Vaig establir una sèrie de criteris per analitzar aquestes empre-
ses, que permetessin identificar un compromís seriós amb el pe-
riodisme i un alt rendiment. Encara que és molt més difícil acon-
seguir dades sobre les empreses digitals, els mitjans que vaig 
triar són organitzacions que estan compromeses amb elaborar 
notícies de qualitat i amb la innovació en el seu treball. Cadas-
cuna d’elles està experimentant nivells diferents d’èxit en la seva 
organització o en els seus sistemes de producció, depenent de 
com es valori l’èxit -alguns ho calculen en termes d’audiència, 
però això no vol dir tenir èxit econòmic en l’entorn actual.
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En la seva opinió, els mitjans tradicionals (legacy media) 
podran recuperar el terreny perdut o els consumidors reco-
rreran cada vegada més als mitjans nadius digitals?
La dificultat realment no són els models digitals purs, sinó les pla-
taformes que estan en constant canvi. El veritable desafiament 
per a les empreses tradicionals avui dia és la complexitat d’haver 
d’operar en nombroses plataformes alhora. Han de mantenir les 
plataformes tradicionals i intentar ser rellevants en el mercat di-
gital també. 

El problema és que els mitjans tradicionals (legacy media) encara 
conserven audiències significatives en les seves plataformes tradi-
cionals -per exemple les edicions impreses mantenen a molts dia-
ris a flotació actualment- pel que no poden abandonar-les encara. 
Els mitjans tradicionals han de continuar innovant i, al meu enten-
dre, seria beneficiós que fossin més transparents sobre la quanti-
tat de treball que requereix elaborar el periodisme de qualitat.

Creu que l’èmfasi que els mitjans de comunicació estan posant 
en la tecnologia i la participació de l’usuari per a estar actua-
litzats vol dir que la qualitat del contingut es veurà afectada?
No. Depèn de les audiències a les que et dirigeixes, però si 
una organització es dedica al periodisme seriós el seu contingut 

no es veurà afectat, el que pot canviar és el format. VOX és 
el millor exemple; té exactament els mateixos valors editorials 
que existien en el contingut tradicional imprès, només que l’ha 
traslladat als nous formats.

El que sol succeir en les empreses de comunicació és que mai 
hi ha un únic factor que determina el seu contingut, depèn de 
quin sigui el seu objectiu. Per exemple, BuzzFeed està inten-
tant incrementar la seva audiència, així que per a això posen 
èmfasi en la capacitat de compartir els seus continguts.

La interacció amb l’audiència és possible gràcies a les pla-
taformes digitals, però en quina mesura creu que les apor-
tacions dels usuaris haurien de condicionar les notícies 
que rebem?
Crec que cada vegada són més importants, i que enriqueixen al 
periodisme. Cal que els proveïdors de notícies interactuïn amb 
el seu públic i entenguin quines coses els interessen. Quan 
John Reith va fundar la BBC va dir que no es pot oferir a la gent 
les notícies que volen, perquè el que volen és de poca qualitat. 
Jo no hi estic gens d’acord. Crec que hi ha casos on el perio-
disme produït amb la contribució dels lectors o elaborat a partir 
de les dades subministrades pels usuaris pot ser espectacular.
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Moltes de les principals organitzacions de periodisme de quali-
tat, que fan servir les dades dels usuaris, m’han dit que poques 
vegades les dades sorprenen, però ajuden a posar en relleu 
qüestions que no sabien que eren de tant interès per les seves 
audiències. Des del seu punt de vista, en una època en la qual 
els seus recursos estan tan limitats, als mitjans els beneficia no 
dedicar temps a notícies que ningú llegirà. 

Les dades són una forma d’assegurar que fomenten la participació 
i fidelització però també els permeten explicar històries que la gent 
vol escoltar, a més de les que creuen que necessiten escoltar.

En el seu llibre diu que l’agilitat hauria de ser una de les 
característiques més importants de les redaccions. Podria 
explicar el seu valor?
Crec que l’agilitat és de vital importància per innovar en aquesta 
era de canvi en el periodisme. És l’habilitat de moure’t amb el 
mercat i amb la tecnologia. En els sectors afectats pel canvi, 
com els mitjans de comunicació, és crucial ser àgils, però és 
molt difícil de fer-ho. De fet veiem que sobretot les grans orga-
nitzacions com els mitjans tradicionals tenen més problemes 
per ser àgils; resulta molt més fàcil si es tracta d’una empresa 
petita i més focalitzada.

Quin creu que és el model de nego-
ci més productiu per als mitjans de 
comunicació actualment?
Depèn. Per als que eren diaris impre-
sos destaca la tendència a la subs-
cripció. Un dels beneficis del fenomen 
de Trump ha estat demostrar el valor 
del periodisme de qualitat, i això ha 
fomentat que els lectors estiguin més 
disposats a pagar pel contingut que 
val la pena. Pel que fa als models de 

negoci crec que veurem l’increment de la subscripció, la afiliació 
de membres, o diferents tipus de relacions amb socis comercials 
per publicitat o esdeveniments. Bàsicament la tasca és compen-
sar les pèrdues d’ingressos publicitaris, que han estat consumits 
per les plataformes com Facebook o Google, i que per a moltes 
empreses eren una part substancial dels seus ingressos.

Com poden els periodistes combatre les notícies falses i ga-
rantir continguts en els quals puguin confiar els usuaris?
Les notícies falses són un tema molt complex, en part perquè 
han tingut gran repercussió en el públic. No se sap en quina me-
sura estem exposats a coses que sempre hi eren o si es tracta 
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d’un fenomen nou. El que han potenciat les notícies falses és 
ressaltar l’ús de les plataformes publicitàries i incrementar la 
seva rendibilitat. És alarmant que la gent no pugui diferenciar 
entre el que és fals i el que no. En certa manera, això ha ajudat 
a les empreses mediàtiques tradicionals ja que els lectors trien 
plataformes conegudes, de les que es puguin fiar. D’altra ban-
da, afecta la confiança que les persones tenen en les notícies 
en general, perquè el problema de les notícies falses és que 
també poden soscavar la credibilitat dels mitjans.

Quines innovacions ha descobert que estan investigant els 
mitjans de comunicació per al seu ús en el futur?
Les eines amb les quals els mitjans de comunicació estan in-
novant pertanyen totes a la categoria de “shiny new things” o 
elements nous en què les organitzacions han de decidir si in-
vertir-hi o no. Per a mi, la innovació més fascinant són les eines 
de veu, com Alexa o Siri, que tenen una gran potencial. Per 
exemple, els chatbots indubtablement tenen sentit per a les ge-
neracions que han crescut amb els missatges instantanis. Una 
altra novetat és la realitat virtual, però fins el que jo sé, encara li 
queda camí per poder adaptar-se al consumidor.

Per als aspirants a periodistes que busquen entrar en 
els mitjans,  quines són les principals qualitats que han 
d’incorporar en el seu ADN?
Si tens afinitat digital, entens cap a on apunta la tecnologia, 
poses en pràctica la narració digital, coneixes el producte i fas 
servir les xarxes socials per crear un perfil, vas per bon camí. 
Els periodistes haurien d’aprofitar les oportunitats que oferei-
xen les xarxes socials com Instagram o Twitter per crear-se una 
identitat professional i donar-se a conèixer.

Aconsellaria també saber alguna cosa de programació i UX (ex-
periència d’usuari), ja que per als periodistes ja s’ha convertit 
en una aptitud bàsica avui dia. S’ha produït un gir cultural en 
la relació entre el periodista i l’usuari, que espera un cert nivell 
d’informació. La mentalitat UX o experiència d’usuari consisteix 
a fer que el contingut sigui el més accessible possible. Les pla-
taformes i les xarxes socials han deixat el llistó tan alt que les 
audiències dels mitjans de comunicació esperen el mateix ser-
vei. Els periodistes han d’entendre aquest canvi i ser capaços 
d’oferir el contingut que volen els usuaris.
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Dos de cada tres periodistes creuen 
que les plataformes socials acabaran 
substituint als mitjans
Per Redacció Dircom

Dos de cada tres professio-
nals que desenvolupen la 
seva activitat professional 
en els mitjans de comuni-
cació creuen que les pla-
taformes socials acabaran 
substituint a aquests. De 
fet, el 65,6% dels entrevis-

tats en l’estudi El periodisme en la seva realitat social i tecno-
lògica ‘ considera que les plataformes socials, com ara xarxes, 
blocs o espais participatius, podrien arribar a substituir en el 
futur als mitjans de comunicació.

L’informe, que analitza l’estat del sector de la comunicació des 
de la perspectiva dels ciutadans i ha estat presentat a la XVII 
edició dels Cursos d’Estiu de la Universitat Rei Joan Carles, ha 
estat elaborat per la consultora Estudio de Comunicación.

Segons l’estudi, el 52,8% dels enquestats afirma utilitzar els mi-
tjans de comunicació i les plataformes socials per informar-se, 
mentre que un 22,9% els fa servir per obtenir coneixements i un 
22,7% com a mètode d’entreteniment. D’altra banda, les plata-
formes socials preferides pels “millennials” i els “baby boomers” 
per informar-se són Twitter i Facebook, encara que existeixen 
algunes diferències entre aquestes dues generacions, ja que 
mentre els primers es decanten també per Instagram, YouTube 
i Linkedin, els segons prefereixen recórrer a la Wikipedia i a 
Google+.

Un 39% dels enquestats s’inclinen per la premsa digital com a 
font preferida d’informació i coneixement, enfront d’altres mi-
tjans tradicionals com la ràdio (25,3%), la televisió (17,1%) o la 
premsa impresa (18, 6%).

La via més recurrent per la qual els usuaris accedeixen a 
aquests mitjans de comunicació on-line és directament a través 
de les seves pàgines web (47,1%), enfront d’altres canals com 
les xarxes socials o l’aplicació mòbil del propi mitjà.

En relació als professionals de la comunicació, els més ben 
valorats són els redactors i els col·laboradors especialistes en 
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mitjans, seguits per columnistes i departaments de comuni-
cació, mentre que l’estudi indica que el principal repte a què 
s’enfronten YouTubers, tuiters, blocaires i tertulians és el de la 
generació de credibilitat i confiança.

L’estudi també fa referència al fenomen de la desintermediació 
de la informació que ha propiciat Internet i que, d’una banda, 
permet l’accés directe del públic a les fonts d’informació sense 
la mediació de comunicadors professionals, i de l’altra, facilita 
l’accés universal a un sistema mundial de publicació que fun-
ciona, igualment, al marge dels editors dels mitjans tradicionals. 
Referent a això, prop de la meitat dels entrevistats considera 
que aquest fenomen es deu a “un simple intent de comunicar 
directament amb els receptors” (25,9%) o bé a “una evolució 
natural del procés de comunicació” (25, 7%), mentre que un 
20,8% ho atribueix a “la pèrdua de credibilitat dels mitjans”.
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El Govern català obre una consulta 
pública per regular els mitjans 
comunitaris
Per Júlia Hinojo, suport associatiu-jurídic / Xarxanet.org

El Govern català ha convocat una consulta pública per elaborar un 
decret que reguli els mitjans audiovisuals sense ànim de lucre, un 
sector que es troba en un buit legal i que està format per una seixan-
tena d’emissores –canals de televisió i, sobretot, ràdios. La llei re-
coneix els mitjans públics i els comercials, però no els comunitaris.

El procés de participació ciutadana, impulsat per la Direcció 
General de Mitjans de Comunicació, recupera el debat sobre la 

regularització dels mitjans del tercer sector i recorda el que es 
va viure el 2009, quan el Tripartit va proposar un decret que al 
final, després de moltes esmenes, es va quedar al calaix.

“A les institucions públiques els costa entendre què és això dels 
mitjans comunitaris, això de posar en marxa una tele sense te-
nir personal contractat ni publicitat. Per això tendeixen a tractar-
los com a mitjans públics i comercials”, lamenta Josep Àngel 
Guimerà, professor i investigador de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) expert en mitjans comunitaris.

Exigir menys que a un mitjà públic o comercial
Guimerà aportarà propostes a la consulta pública, igual que ho 
va fer per a l’esborrany del 2009. “No es pot exigir el mateix a 
un mitjà comunitari format de persones voluntàries que a un 
mitjà ple de professionals”, apunta l’especialista, que destaca 
que els comunitaris no tenen tanta capacitat de produir progra-
mació pròpia i que no se’ls pot obligar a tenir una persona que 
es responsabilitzi al 100% del que passa al mitjà, ja que molts 
funcionen en assemblees.

L’altra gran demanda és el de la solvència econòmica a través 
de subvencions pensades de manera específica per als mitjans 
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comunitaris. “No només s’ha de regular per endreçar el sector 
sinó per resoldre els seus problemes, que són diferents dels que 
tenen els mitjans comercials o els públics”, assenyala Guimerà.

A més, el decret també hauria de tenir en compte les particu-
laritats de cada mitjà comunitari, segons l’investigador: “És un 
sector molt divers, hi ha des de ràdios de districte fins a ràdios 
anarquistes passant per radiotelevisions que tenen subven-
cions públiques i funcionen gairebé com televisions locals”.

En aquest últim sac es troba la primera televisió local de l’Estat, 
Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC), que ha rebut ajuts econò-
mics tant de l’Ajuntament del municipi com de la Generalitat. 
Manel Calbet, el president, assegura que ja no és qüestió de 
subvencions sinó de reconeixement: “No tenim vocació de pi-
rata. Volem ser legals i com a iniciativa cívica i ciutadana, ha 
d’estar reconeguda”.

Un decret per fomentar un sector infravalorat i poc conegut
L’equip tècnic de RTVC ja ha participat a la consulta. Calbet 
demana que la llei defineixi bé el concepte de mitjà comunitari, 
reconegui quines emissores ja en funcionament ho són i que 
contempli mesures de foment d’aquests mitjans.

Des de la Red de Medios Comunitarios (REMC), associació que 
integra els mitjans del tercer sector de l’Estat, també reclamen 
que el decret contribueixi a impulsar el sector. “Tenen dificul-
tats per créixer, són mitjans poc coneguts, amb poca audiència. 
Estan invisibilitats i s’infravalora la seva importància”, apunta 
Javier García, coordinador del grup de legislació de la REMC.

Javier Garcia destaca la falta de referents i d’estudis que ser-
veixin de suport, i alerta que depèn de com sigui el decret, les 
exigències legals podrien “’afegir més obstacles al sector”. Cal-
bet confia que el decret no imposi obligacions que arribin a “ofe-
gar” les emissores.

A més, el director de RTVC espera que aquest decret sigui el 
definitiu. “Entenc que, normalment, la llei va per darrere del que 
passa a la societat, però en aquest cas porten un retard de 
37 anys, des que nosaltres vam començar l’any 80”, critica el 
director.

Tot i que la Llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual, 
aprovada el 2010, reconeix els mitjans comunitaris, la norma-
tiva no es pot aplicar perquè cal desenvolupar-la a través d’un 
reglament tècnic que encara no s’ha redactat. Així, els mitjans 
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audiovisuals sense ànim de lucre es troben en una situació 
d’alegalitat. “L’incompliment és de l’administració, que no des-
envolupa les pròpies lleis que fa”, afirma Calbet.

  
La televisió comunitària i els seus diferents models
Què és la televisió comunitària? Una televisió comunitària és un 
mitjà de comunicació de proximitat que acostuma a ser gestio-
nat per la mateixa comunitat. És també aquesta la que progra-
ma, elabora els continguts, emet i desenvolupa altres tasques. 
Normalment es tracta d’iniciatives que surten de col·lectius sen-
se ànim de lucre. Però també hi ha experiències a partir de go-
verns municipals, universitats, empreses, etc., però en aquests 
casos parlem més de “televisions locals”.

Per fer-nos una idea, segons el Butlletí d’informació sobre 
l’audiovisual a Catalunya del primer quadrimestre de 2015, fet 
pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, al Principat hi ha 53 
televisions locals. El 54% es troba a la demarcació de Barcelo-
na i el 80% són iniciatives privades.

Podem dir que hi ha una gran diversitat de models i 
d’experiències. Com en el cas de la ràdio, les televisions co-
munitàries són molt accessibles a la ciutadania i omplen un buit 
que no és cobert per les televisions d’abast més ampli, infor-
mant i tractant temes que afecten directament la comunitat i 
donant cabuda a la participació.

A Catalunya la primera experiència de televisió comunitària va 
ser la de RTV Cardedeu, que va començar a emetre de mane-
ra experimental el 1980. Tot seguit van començar a proliferar 
nombroses televisions que van crear un teixit audiovisual molt 
divers, plural i descentralitzat.

Una de les iniciatives que s’autodefineix com a televisió comu-
nitària és Sants TV. Es tracta d’un mitjà d’informació dels movi-
ments socials d’aquest districte de Barcelona que funciona des 
de 2006 i que, com expliquen al seu web, “es nodreix tant del 
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contingut enviat pels usuaris, com per notícies enviades pels 
membres del col·lectiu”. També pots donar un cop d’ull al seu 
canal de Youtube.

Les dificultats a nivell d’infraestructura (el cost en l’adquisició 
i el manteniment d’un emissor) i legal per l’adjudicació de fre-
qüències (“La Tele” va ser clausurada el novembre de 2013) han 
estat superades gràcies a Internet i la banda ampla. D’aquesta 
manera han sorgit moltes iniciatives que han donat lloc a un 
model molt més comunitari i proper que el de televisió local.

L’audiovisual és també una eina educativa i dinamitzadora per 
treballar amb diversos col·lectius des de la comunitat i cap a la 
comunitat qüestions com l’apoderament, el sentiment de per-
tinença, la cohesió social o el respecte a la diversitat cultural.

En aquest sentit, El Parlante és una iniciativa social que treballa 
estratègies de comunicació i educació encaminades a aconse-
guir el canvi social, promovent també la participació i la intercul-
turalitat. Desenvolupa projectes audiovisuals de sensibilització 
i de co-creació que dirigeix a entitats, escoles i diverses orga-
nitzacions i serveis.

Un dels projectes que forma part d’El Parlante és Ravalead@s 
TV, al barri del Raval de Barcelona. El dinamitza l’Albert Fran-
colí, de la Fundació Servei Solidari. La defineix com “un projec-
te de televisió comunitària, juvenil i participativa dissenyat per 
donar visibilitat les diferents maneres particulars d’entendre la 
vida que construeixen els i les joves que viuen en un dels barris 
més efervescents de la ciutat de Barcelona, tenint en compte 
que molts dels seus habitants provenen d’altres parts de l’Estat 
espanyol i del món”.

Segons l’Abert, “una televisió comunitària és aquella que dóna 
veu als veïns i veïnes d’un barri, en el nostre cas, els i les joves. 
Una veu que és autèntica, amb la que es senten identificats i 
que va més enllà dels estereotips presents als mitjans de co-
municació”.
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Sobre l’ús de la terminologia política
Per Humbert Roma, exdirector de Grama i La Terra / Media.cat

Ensopego, en pocs dies de diferència, als mitjans del nostre 
país, amb dues expressions que em provoquen algunes re-
flexions sobre com usem els periodistes la terminologia política, 
sovint de forma poc precisa o, de forma encara més habitual, 
encotillats encara per la ideologia del colonitzador.

La primera, al diari Ara del 9 de juliol proppassat. En un dossier 
molt ben treballat sobre la creixent concentració del poder a 
Madrid, s’hi deia: “Tots els indicadors econòmics apunten que 
la Comunitat de Madrid, juntament amb els territoris de parla 

catalana…”. Òndia, em vaig dir, ara resulta que els territoris 
parlen. Autor i autora del reportatge –vaig interpretar– deuen 
usar aquest gir forçat per evitar l’expressió “Països Catalans”, 
bandejant-la per no fer servir un terme connotat políticament. 
No calia –tot i que jo crec que ja és hora que defugim les ser-
vituds imposades pel nacionalisme banal del colonitzador–: 
podien haver precisat els noms dels territoris estrictes a què 
feien referència: Catalunya, País Valencià (o, si no s’hi atrevien, 
Comunitat Valenciana) i Illes Balears.

La segona, la trobo aquests darrers dies, al digital Vilaweb, 
gens suspecte de servilisme cap al llenguatge del colonitzador. 
És, més aviat, un ús inadequat dels conceptes. Titula, parlant 
d’un incendi a la Catalunya del nord que, quan escric això, en-
cara no és apagat: “L’incendi del Voló ha calcinat 130 hectàrees 
i s’acosta al Principat per la zona del Pertús”. Dues coses, al 
respecte: la Catalunya del nord ¿és o no és Catalunya i, doncs, 
Principat en el sentit que li dóna el mitjà? ¿Quin sentit té dife-
renciar-la de la resta del –crec– mal anomenat Principat, si no 
som deutors del llenguatge dels colonitzadors?

Hi ha un segon aspecte, parlant del –repeteixo, per a mi– mal 
anomenat Principat, que em preocupa de fa temps. Als Països 
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Catalans, parlant en terminologia política estricta, només hi ha 
un Principat: el Principat d’Andorra, l’únic Estat català lliure del 
món, on el català és llengua oficial única, amb representació a 
les Nacions Unides. La Catalunya del sud, sota sobirania –en-
cara– espanyola, és hores d’ara, i desitjo que per poc temps, 
una comunitat autònoma espanyola, sense dret reconegut a 
autodeterminar-nos ni federar-nos amb cap altra. I els qui en 
volem la independència, la desitgem com a República, segons 
la pregunta que esperem poder votar de forma favorable el pri-
mer d’octubre. Res de Principat, doncs: si de cas, en les nos-
tres aspiracions, República.

L’ús del terme Principat aplicat a la Catalunya del sud té, al meu 
entendre, entre d’altres, un efecte pervers indesitjable: menys-
té, de fet –si voleu, per silenci banal– una part del territori dels 
Països Catalans que ens hauria de ser molt estimada, el Prin-
cipat d’Andorra. Aquest sí, Principat i amb dos coprínceps per 
falta d’un (el president de la República Francesa –el comte de 
Foix i el rei de França, abans de la proclamació de la República 
Francesa– i el bisbe català d’Urgell, garants al llarg dels segles 
de la seva independència, ratificada en la Constitució andorra-
na del març del 1993).

 “La descolonització –escrivia el psiquiatre martiniquès Frantz 
Fanon, un dels principals ideòlegs de les lluites anticolonials del 
segle XX–… introdueix en l’ésser un ritme propi, aportat pels 
nous homes, un nou llenguatge, una nova humanitat”. Geor-
ge Orwell, a la seva novel·la de ficció política Mil nou-cents 
vuitanta-quatre, parlava també de la Novoparla; en aquest cas, 
però, imposada pel poder en l’imperi que ell anomenava Ocea-
nia “ideada –deia– per tal de satisfer les exigències ideològi-
ques del Socang, el Socialisme Anglès”. En un procés gradual 
d’implantació “esperaven –afegeix– que la Novoparla arribaria 
a suplantar la Parlavella (o l’anglès corrent, tal com podríem 
dir), cap a l’any 2050”.

Dos advertiments contundents sobre la importància del llenguat-
ge com a eina de perpetuació del poder. Vist des de la nostra 
perspectiva de procés cap a la independència, em sembla ur-
gent que adeqüem el nostre llenguatge a la realitat. La Catalun-
ya del sud és una colònia, dominada pel Regne d’Espanya, un 
imperi encapçalat per un rei-emperador (denominació, d’altra 
banda, molt estimada pels monarques castellans i espanyols 
des de l’edat mitjana), imposat pel generalot (Leyes Funda-
mentales del Reino) mitjançant un salt en la línia dinàstica que 
prescindia del pare per entronitzar el fill Juan Carlos. El Regne 
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d’Espanya, mantenint encara les seves darreres colònies (als 
Països Catalans, al País Basc del sud…), és, doncs, un imperi 
i així l’hauríem de denominar. I nosaltres som colonitzats fins 
que ens n’alliberem.

Com a República que aspirem a ser, no hi ha federació possi-
ble –si més no en el context de l’imperi espanyol– sense abans 
haver-nos alliberat del Regne colonitzador. És d’aquests canvis 
obligats del llenguatge del que volia parlar-vos perquè –com 
deia Frantz Fanon– a un colonitzat que lluita per alliberar-se 
del colonitzador, li cal portar-ho a tots els àmbits de la vida i, de 
forma molt especial, al llenguatge que configura la ideologia.
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