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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: El mercat publicitari espanyol creixerà al voltant d’un 6% el 2017, la premsa impresa caurà un 6%
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La situació de la indústria dels diaris és insostenible

COMUNICACIÓ DIGITAL
Rànquing de diaris digitals en català

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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El mercat publicitari espanyol creixerà 
al voltant d’un 6% el 2017, la premsa 
impresa caurà un 6%
Per Redacció La Publicidad

 
Segons l’estudi elaborat per IPG Mediabrands, el mercat publi-
citari espanyol creixerà al voltant d’un 6% aquest any, amb una 
inversió d’uns 5.800 milions d’euros, dada considerablement 
per sobre de la mitjana europea (+2,7%) i per sobre també de 
la mitjana a nivell mundial (+ 3,7%). El creixement segueix sent 
molt positiu, si bé l’any passat va ser una mica superior i es va 
situar al voltant d’un 8%.

Per a la realització d’aquestes previsions, MAG Mediabrands 
ha tingut en compte dades macroeconòmiques com el PIB, que 
segons l’FMI creixerà a Espanya un 2,6% aquest any, superant 
els nivells de la resta de països de l’entorn europeu, i la inflació, 
que també pujarà fins a arribar al 2,4% a finals d’any.

Fent una anàlisi més detallada per categoria de mitjans, 
s’espera que la majoria d’elles creixin una mica menys que el 
2016, com s’ha demostrat ja en la primera meitat de 2017. La 
inversió en televisió se situarà en nivells semblants als del pas-
sat any, amb un creixement al voltant del 4%. Mentrestant, els 
mitjans digitals passaran d’un ascens del 21% en 2016 al 15% 
previst per a aquest any. La major part d’aquest creixement es 
deriva de la publicitat en entorn mobile, que ja arriba al 50% de 
les vendes digitals a nivell global.

També puja la inversió en el medi exterior i en ràdio un 3,5% i 
un 2% respectivament. Aquesta acceleració del creixement en 
exterior es deu a la instal·lació dels nous suports digitals que 
s’han col·locat addicionalment a les principals ciutats amb una 
consideració de suport premium. Els mitjans impresos seguiran 
acusant el descens i disminuiran al voltant d’un 6%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“Estan passant moltes coses, i massa ràpid. Això ens obliga a 
tenir una visió de futur i a treballar amb els nostres clients a una 
velocitat que ens permeti identificar les necessitats dels con-
sumidors en temps real. La clau és aprofitar els nous formats 
i possibilitats que ofereixen els mitjans per passar del clàssic 
storytelling a storydoing, que ajuden a establir vincles duradors 
entre marca i consumidor, més enllà del producte o servei con-
cret”, comenta David Colomer, CEO d’IPG Mediabrands per 
Espanya i Portugal.

Pel que fa a la resta del món, es preveu que els ingressos publi-
citaris creixeran un 3,7% el 2017, en línia amb el pronòstic previ 
d’IPG Mediabrands (desembre 2016), el que suposa una nota-
ble desacceleració en comparació amb 2016 que va mostrar 
una taxa de creixement rècord del 5,9%. Aquest alentiment era 
l’esperat ja que el 2016 van tenir lloc esdeveniments mundials 
esportius i les eleccions nord-americanes, que van portar com 
a conseqüència un acusat augment en la inversió publicitària.

Si ens fixem en l’entorn europeu, la taxa de creixement acu-
sa una desacceleració situant-se en +2,7%, després d’anys 
d’augment al voltant del 5%. El Regne Unit és el mercat on es 
produeix de forma més evident, situant-se en un creixement de 

l’1,9%, el que arrossega la mitjana europea ja que es tracta del  
mercat més gran i motor de creixement dels últims quatre anys.

El creixement mundial de la inversió publicitària està previst 
que torni a accelerar-se en un 4,5% el 2018, empesa pels es-
deveniments que tindran lloc aquell any (Copa del Món de Fut-
bol a Rússia, eleccions als EUA o els Jocs Olímpics d’Hivern a 
Corea del Sud).

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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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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La situació de la indústria dels diaris 
és insostenible
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

 
Estan convergint una sèrie de factors per formar una mena de 
tempesta perfecta al voltant del sector dels mitjans de comuni-
cació, que poden enfrontar-se a una nova i devastadora onada 
de crisi. El aclaparador domini de Google i Facebook sobre la 
publicitat digital, els bloquejadors, la transició cap a un nou ti-
pus de publicitat no invasiva i l’entronització del mòbil com a 
element dorsal, conformen els punts cardinals d’una situació 
insostenible. Ha arribat l’hora de fer alguna cosa. 

Els governs han d’intervenir decididament, fins i tot convertir a 
les grans plataformes d’Internet en una mena de servei públic? 
Comencen a plantejar solucions radicals a una situació que co-
mença a ser bastant radical.

Google va ingressar l’any passat 90.300 milions de dòlars, provi-
nents essencialment de la publicitat digital. Aquest any podria su-
perar els 100.000 milions de dòlars, segons els experts, de manera 
que haurà aconseguit duplicar els seus ingressos en un termini 
de cinc anys. Google té un valor en borsa de 581.000 milions de 
dòlars. Facebook i Amazon s’aproximen ja als 400.000 milions de 
dòlars de capitalització. Davant d’això, i per ajudar els editors, Goo-
gle ha dotat amb 150 milions d’euros la seva Digital News Iniciative. 

El 6 de juliol va acordar donar 21 milions d’euros a 107 projectes 
europeus. És de notar que la immensa majoria d’aquests diners 
ha anat per a editors mitjans o grans, quan són els petits editors 
digitals els que més estan patint, fins al punt que podrien acabar 
extingint-se en massa com els dinosaures. És curiós assenya-
lar també que Google ha finançat el projecte RADAR, un lloc 
de “robot periodista” capaç d’escriure 30.000 notícies al mes. És 
aquesta la idea de Google d’un nou ecosistema de la informació 
digital? 21 milions sobre 90.000 d’ingressos? Estan de broma? 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La indústria de diaris dels EUA acaba de llançar-se a la jugu-
lar contra el “duopoli” de Google i Facebook. Denuncien que 
Google i Facebook se’n porten més del 60% dels 73.000 mi-
lions de dòlars que gasta als EUA la publicitat digital. Google ha 
dit en un comunicat: “Volem ajudar els editors a triomfar en la 
seva transició digital”. No sembla que ho estiguin aconseguint. 
Per posar només un exemple, el grup de mitjans hegemònic a 
Espanya, PRISA, ha vist com en menys de deu anys els seus 
ingressos s’han reduït un 66%, el seu EBITDA en un 74%, i 
encara suporta un deute net de 1.600 milions d’ euros. L’acció 
ha perdut més d’un 90% del seu valor. No sembla que Google 
hagi ajudat molt a PRISA. 

Per tot arreu comencen a posar-se en marxa moviments deses-
perats per intentar reaccionar. Al Regne Unit els editors intenten 
gestar una agència de publicitat conjunta per a tots. L’editora 
del Daily Mirror, per exemple, va informar d’una caiguda del 
21% en la seva facturació fins al 2 de juliol. The Wall Street 
Journal redueix la seva impressió i es replega a Europa. The 
Guardian reduirà el seu format imprès i Time acomiada 300 em-
pleats. La prestigiosa revista de negocis Businessweek, amb 88 
anys d’antiguitat, es tanca. 

Els francesos han anat més enllà i han creat dues aliances glo-
bals per gestionar la publicitat (LINK). El més interessant és 
que una d’elles, Gravity, recopilarà cada mes 10.000 milions de 
dades sociodemogràfiques i d’intencions de compra per oferir-
les als seus anunciants. Les dades són la clau: aquells editors 
que només tinguin una adreça de correu electrònic dels seus 
subscriptors tenen molt poc a fer. I els reis de les dades són de 
nou Google, Facebook i Amazon. És hora d’anar més enllà de 
les simples multes.

Periodisme, sexe i un negoci que 
també s’esfondra
Per Juan Carlos Blanco / El Post Blanco

El diari El País anuncia que 
deixa de publicar anuncis de 
contactes. Segons llegim en 
una informació publicada per 
aquest diari madrileny ho fa 
per “coherència editorial” i 
després d’un profund debat 

intern. Saludo la decisió. És important que el principal diari de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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l’Estat segueixi la línia d’altres capçaleres (de memòria, recordo 
que 20 Minutos ja ho va decidir fa moltíssim temps) i li doni un 
cop de peu d’una vegada als mal anomenats anuncis de con-
tactes, és a dir, als anuncis de prostitució. L’empresa editora 
perd així una font d’ingressos gens menyspreable (a dircomfi-
dencial estudien una xifra d’uns 13.000 euros diaris per aquest 
concepte), però no només guanya en coherència sinó en una 
serietat que té poc a veure amb el moralisme mal entès i sí amb 
la convicció que un diari ha de tenir un mínim de consciència 
social si aspira a voler el millor per a la comunitat a la qual pres-
ta els seus serveis.

En moltes ocasions, els periodistes hem denunciat que els diaris 
s’han deixat portar sempre per la hipocresia cega de denunciar 
en les seves primeres pàgines tot tipus de casos d’explotació... 
per després publicitar en les seves últimes pàgines serveis 
que tots sabíem que, de vegades, tenien per darrere històries 
d’explotació i de misèria a què donàvem de costat.

Aquesta ha estat sempre la versió periodística de no deixar que 
la mà esquerra sàpiga el que fa la dreta. A la portada, sempre 
indignats contra l’explotació. I a les pàgines més properes a la 
contraportada, fent caixa amb allò que dèiem detestar i guar-

dant la coherència a l’armari no fos cas que ens fes perdre uns 
diners que venien molt bé per pagar unes quantes nòmines.

No em posaré moralista. He estat director de diari i en el seu 
moment no vaig prendre cap decisió sobre aquest assumpte i 
ni ho vaig plantejar a la gerència i als amos del diari. Com es 
diu en el mateix article on s’anuncia la decisió, la prostitució no 
és il·legal al nostre país i molts ni ens plantejàvem la publicació 
d’aquests anuncis igual que tampoc discutíem la de les esque-
les: formaven part del paisatge tradicional dels diaris i donaven 
diners.

I tornant a la decisió d’El País. Es podrà dir, i amb raó, que no 
es justifica trigar gairebé quaranta anys en adonar-se que da-
rrere d’aquests anuncis hi ha molts casos d’explotació cruel de 
les dones i, en segon lloc, que potser la decisió no només sigui 
una qüestió ètica sinó que s’hagi de també al fet que la indústria 
dels contactes s’ha traslladat a internet, però en qualsevol cas, 
és millor celebrar aquesta decisió i pensar que un diari seriós i 
de qualitat ha fet, per fi, el que havia d’haver fet fa ja moltíssims 
anys i li ha dit adéu a una incoherència que més que sumar li 
restava. Que s’estengui l’exemple.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Sense paritat als espais d’opinió 
catalans de mitjans generalistes
  

El col·lectiu #OnSónLesDones ha presentat aquest dimecres 
el resultat del seu recompte anual, centrat en la presència 
d’homes i dones en els espais d’opinió -columnes i tertúlies- 
dels mitjans públics i privats. La conclusió fonamental és que la 
paritat només s’aconsegueix als mitjans públics i en dos títols 
concrets de premsa digital no generalista: Catalunya Plural i 
Crític.

En el cas de la premsa impresa, el percentatge d’articles 
d’opinió signats per dones ha sigut del 20%. L’Ara és el diari 
amb un percentatge més elevat (22%) i La Vanguardia és el 

que té la ràtio més baixa (18%). En el cas de premsa digital, la 
mitjana de les sis capçaleres analitzades se situa en el 23%, 
però hi ha molta dispersió: els extrems els marquen Catalunya 
Plural (48%) i Crític (43%), d’una banda, i El Nacional (10%) i 
Vilaweb (20%), de l’altra.

En el cas de les tertúlies radiofòniques, El matí de Catalunya 
Ràdio -que presenta Mònica Terribas- és el programa més pa-
ritari, amb un 40% de presència de dones, mentre que El món 
a RAC1 és el que ho és menys, amb un 25%. El grup recor-
da que la paritat és una disposició legal de la llei 17/2015 tant 
als mitjans de comunicació públics com als privats que emeten 
a partir d’una concessió pública (és a dir, totes les ràdios). El 
col·lectiu demana la retirada de les subvencions als mitjans in-
complidors. (de diari Ara)

Vocento redueix les pèrdues en un 
40% el primer semestre

Vocento va accelerar en el segon trimestre tot i el ranqueig del 
diari ABC. La companyia editora ha presentat unes pèrdues de 
2,4 milions d’euros en el primer semestre de l’any, un 39,7% 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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menys que en el mateix període de l’any anterior, quan va per-
dre 4 milions d’euros.

El grup de comunicació confia a acostar a poc a poc al llindar 
de la rendibilitat, però la capçalera centenària està sent un pal 
a la roda de la recuperació. Les seves pèrdues operatives (Ebit) 
han estat de 4,9 milions d’euros, xifra que dobla els 2,3 milions 
registrat el juny de l’any passat. I contrasta encara més amb els 
altres negocis editorials: tant amb els regionals, que aporten 8,9 
milions d’euros i fins i tot amb els suplements, que es deixen 
987.000 euros.

Així doncs, abans de renunciar a l’ABC, que al cap i a la fi és 
més que un apèndix per Vocento, l’informe econòmic planteja 
dos objectius: potenciar d’una banda l’edició digital, “amb un 
nou vertical de luxe” i un altre de cinema “i el reforç dels serveis 
existents, com són Oferplan o ABC Foto. De l’altra, protegir la 
rendibilitat del paper mitjançant la pujada de preu i l’optimització 
de costos operatius .

La companyia ha tancat la primera part de l’any amb uns in-
gressos d’explotació de 213.300.000 d’euros, xifra que és un 
4,8% menor a la del mateix període de 2016. Descens que, tot 

i això, Vocento ha contraposat amb la millora en la venda de 
publicitat local (+0,5%) i que aporta el 54% del total al grup. Tot 
el contrari passa amb la publicitat nacional, que ha caigut un 
5,8% i s’uneix a la retallada del 7,9% experimentat en la venda 
d’exemplars. Aquests percentatges tan moderats es compen-
sen amb la publicitat en línia, que es dispara un 14,2% en local i 
prospera un 2,4% a la nacional. Referent a això, Vocento desta-
ca que el perfil d’ingressos digital representa ja el 33,3% del to-
tal dels ingressos publicitaris i nous negocis. (d’El Economista)

El mesurament d’audiències de la 
tele començarà a tenir en compte a 
YouTube i el VoD
 Un dels grans canvis en 
les pautes de comporta-
ment dels consumidors 
de continguts en els úl-
tims temps és la migració 
de les audiències. Fins 
no fa gaire, la televisió 
era la pantalla que regnava, amb diferència, a l’hora d’accedir 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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a la informació i l’entreteniment. Però les coses han canviat en 
els últims anys. L’aparició d’internet i la seva rapidesa ha fet 
que la informació aparegui molt abans en el ciberespai que en 
cap altre lloc. I això és el que ha tingut un impacte més brutal a 
la televisió i el que ha canviat de forma aclaparadora la situació 
en els últims temps: ara recorrem directament a la xarxa per 
veure els continguts quan volem.

Per això, no sorprèn descobrir que el ceptre del poder en ter-
mes de continguts està migrant des de la tele a les diferents 
plataformes online, que comencen a ser les que llancen els 
continguts de moda o dels que tothom sembla estar parlant. 
I, per això també, no sorprenen alguns dels últims moviments 
en mesurament d’audiències. Internet comença a ser tingut en 
compte per saber si un programa està triomfant o no.

Nielsen ha començat a tenir en compte a l’hora de mesurar 
la quantitat d’espectadors d’un programa de televisió als Es-
tats Units els espectadors que aquest acumula també en Hulu 
i YouTube. Les dues plataformes permeten accedir als EUA a 
programació de televisió sota un pagament (més baix que el de 
la televisió per cable) i tenir-los en compte. Es tracta, com diu 
el The Wall Street Journal, de l’últim pas que donen per mo-

dernitzar el seu posicionament en estàndards de mesurament. 
Nielsen ja té en compte paquets d’accés a canals de televisió 
nascuts per la xarxa, com Sling TV o PlayStation Vue.

Ara bé, només es tindran en compte els espectadors que veuen 
els continguts usant els paquets de connexió de pagament que 
funcionen com a substituts del cable. I a més tampoc valdrà 
qualsevol emissió: la presència d’anuncis haurà de ser igual 
que a l’emissió que s’ha fet a la televisió. (de Puro Marketing)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Rànquing de diaris digitals en català
Per Comunicació 21

 
Després de 28 mesos de lideratge ininterromput per part de Na-
cióDigital (des de febrer de 2015), l’Ara.cat ha tornat a ocupar el 
primer lloc de la classificació de diaris digitals en català. L’edició 
digital de l’Ara va liderar el rànquing des de la seva aparició, el 
desembre de 2010, i durant 39 mesos seguits, fins que el març 
de 2014 NacióDigital va començar a trencar la seva hegemonia.

En concret, al juny, l’Ara.cat va avançar del tercer al primer lloc 
amb 2.493.149 usuaris únics, un increment del 30,23% res-
pecte els 1.914.474 assolits al maig, i un 28,37% més que els 
1.942.170 registrats el juny de 2016.

Per la seva part, NacióDigital va caure al segon lloc amb 
2.454.854 navegants únics, un retrocés del 6,20% en compara-
ció als 2.617.180 del mes anterior, però un 1,91% més que els 
2.408.787 de fa un any.

Per darrere es troben Catalunya Diari, que baixa al tercer lloc 
amb 1.784.895 usuaris únics (un 13,25% menys que al maig); 
Rac1.cat aguanta quart amb 1.348.257 (+4,75%), i VilaWeb re-
peteix cinquena posició amb 1.265.423 (–0,01%).

A continuació intercanvien posicions elMón, amb 1.094.328 
navegants únics (+5,98%), i elNacional.cat, amb 1.078.062 
(+2,20%); seguits per El Punt Avui, 855.225 (–16,98%); 
Directe!cat, 832.519 (+0,67%); delCamp.cat, amb 685.031 
(–9,91%); Diari de Girona, 550.726 (–4,37%), i elperiódico.cat, 
amb 530.318 (–1,62%).

Ja per sota del mig milió d’usuaris únics hi ha Racó Català amb 
328.271 (–15,27%); Regió 7, amb 291.754 (+5,14%); Segre, 
161.774 (sense dades de maig); Diari La Veu, 145.865 (–0,16%); 
e-notícies.cat perd dues posicions amb 133.110 (+9,93%); Tot 
Sant Cugat, que en guanya cinc amb 127.855 (+26,14%), i Eix 
Diari, que en cau dues amb 122.188 (–14,59%).
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Els segueixen Món Terrassa amb 120.327 navegants únics 
(–0,50%); El 9 Nou, amb 119.179 (+10,99%); Lleida al Minut 
retrocedeix set llocs amb 118.287 (–24,65%); El Gerió Digital, 
114.529 (+10,52%); Diari Més cau sis posicions amb 114.159 
(–11,97%); Aguaita.cat, que n’avança dues amb 94.485 
(+27,84%); AraBalears, 93.860 (+4,65%); Osona.com també en 
puja dues amb 78.197 (+21,50%), i Capgròs, que perd quatre 
llocs amb 71.866 (–20,49%).

Tancant la classificació de digitals en català que superen els 
20.000 usuaris únics es troben iSabadell, que guanya sis po-
sicions amb 71.825 (+42,59%); Crític, que en puja dues amb 
69.336 (+21,84%); Empordà.info perd tres llocs amb 61.038 
(–16,75%); Diari Català en baixa tres amb 57.142 (–36,40%); 
Cugat.cat, 56.805 (+10,44%); dBalears, 54.733 (–2,69%), i 
Reus Digital, que cau tres posicions amb 53.467 (–9,34%).

* En aquesta classificació de diaris digitals en català que su-
peren els 50.000 usuaris únics només hi apareixen els mitjans 
auditats per OJD Interactiva.

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’accés a les dades del mes 
de juny del 2017 d’OJD Interactiva, mitjans digitals. CLICAR AQUÍ

El Govern estudia incrementar el nou 
cànon digital entre un 10 i un 20%

 
El Govern encarirà el cànon digital quan aprovi el nou impost 
sobre les operadores d’Internet que substituirà el que el Tri-
bunal Constitucional ha tombat. El secretari d’Hisenda, Lluís 
Salvadó, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio 
que “es corregiran els tipus a l’alça”, superant els 25 cèntims 
actuals per cada contracte de connexió subscrit al territori de 
Catalunya. Fonts del Departament d’Economia han concretat 
que l’increment serà similar al que es va aplicar al nou impost 
sobre les nuclears, d’entre un 10 i un 20%. Salvadó ha explicat 
que, arran de la sentència, el Govern ha de tornar entre 34 i 37 
milions d’euros a les operadores a les quals els va cobrar el 
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tribut. El secretari d’Hisenda ha titllat la sentència de “política” i 
“insostenible” i ha dit que “no s’aguanta per enlloc”.

Sobre els arguments del TC per anul·lar l’impost català, Salva-
dó ha defensat que hi ha altres països d’Europa on l’IVA conviu 
amb un cànon digital per finançar el sector audiovisual. Concre-
tament a Catalunya, l’impost a les operadores d’Internet anava 
destinada a dos fons. D’una banda, al foment de la indústria 
audiovisual (fins a un màxim del 95%) i, de l’altra, a la difusió de 
la cultura digital (amb un mínim del 5%). (d’ACN)

Politico Pro: 20.000 subscriptors i la 
meitat dels ingressos de Politico
 
El web Digiday explica en un article que Politico Pro, el servei de paga-
ment de Politico que va ser llançat en 2010, compta ja amb un equip de 
200 professionals que genera la meitat dels ingressos anuals d’aquest 
mitjà. Els ingressos de Politico Pro han anat augmentant una mitjana 
del 30% cada any i indica que el 90% dels subscriptors renova. 

És interessant la dada sobre l’audiència i el contrast amb la ge-
neració d’ingressos: dels 30 milions d’usuaris únics mensuals 

de Politico, únicament 20.000 són subscriptors i llegeixen els 
continguts de Pro. Una subscripció a Politico Pro per a cinc 
persones costa 8.000 dòlars a l’any. Politico Pro cobreix actual-
ment 16 àrees especialitzades.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a aquest article 
de Digiday CLICANT AQUÍ  (d’AEC)

BuzzFeed llança un resum diari de 
notícies en format àudio
 
BuzzFeed va llançar aquest dimecres un resum diari de notícies 
en format àudio, titulat “Reporting to You”, que ha estat ideat per 
a dispositius com Amazon Echo. Un periodista de BuzzFeed 
repassa en uns pocs minuts les notícies destacades del dia. 

Segons l’editora de BuzFeed, un dels principals objectius 
d’Informar és informar a les persones que no tenen gaire temps 
de sobres. Els lectors poden activar el briefing del matí pregun-
tant a Alexa quina informació o que li diu al parlant que toqui la 
informació de la novetat que vulgui. Més informació CLICANT 
AQUÍ  (de Poynter)
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Media Trendala: tendències de futur 
en els mitjans
 
La companyia espanyola Prodigioso Volcan ha llançat Media 
Trendala, on presenta 30 tendències de futur en els mitjans de 
comunicació. Media Trendala és una guia per anticipar el canvi 
i explorar oportunitats estratègiques en l’ecosistema dels mi-
tjans. Intenten amb això minimitzar ensurts i sorpreses exter-
nes. Busca també promoure el diàleg sobre canvis disruptius i 
identificar oportunitats per a la innovació, i ajudar a crear una 
visió compartida del futur.

El Butlletí de l’AMIC ofereix el dossier de Media Trendala en 
una descàrrega gratuïta CLICANT AQUÍ   (d’AEC)

The New York Times en Espanyol ha 
llançat Al Dia
 
L’edició digital en espanyol del Times, The New York Times en 
Espanyol, ha llançat recentment Al Dia, una guia diària (de di-
lluns a divendres) en la qual presenta elements destacats de 

la cobertura mundial que realitza el diari tant en espanyol com 
en anglès. “Benvingut a la teva guia de The New York Times. 
Et presentem la informació més rellevant i destacada d’avui, en 
espanyol i anglès.” 

El periòdic ens diu que “hem armat un fantàstic equip amb 
periodistes de diversos llocs d’Amèrica Llatina i Espanya, i la 
nostra missió és continuar oferint-los periodisme d’alta qualitat 
cada dia, Al Dia. Esperem que gaudeixin de la nova guia digital 
i la sentin com a pròpia.” Podem conèixer la guia en espanyol 
del NYT CLICANT AQUÍ   (d’AEC)
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Connectar l’estratègia de negoci amb 
la comunicació, el repte més gran dels 
dircom 
Per Dircomfidencial

La connexió entre l’estratègia del negoci i la comunicació és 
percebut pels professionals espanyols del sector de les rela-
cions públiques com el major repte a què s’enfronten actual-
ment en l’exercici de les seves funcions.

Així almenys ho reflecteix l’estudi European Communication 
2017, segons el qual, el 39,7% dels professionals espanyols 
de la comunicació donen més importància a la connexió del 
seu treball amb les estratègies de negoci de la companyia. Per 

als seus col·legues europeus, però, el repte més gran no és 
aquest, sinó que és el de encarar l’evolució digital i les xar-
xes socials. Així ho indiquen el 40,4% dels enquestats. Curio-
sament, aquesta part només és assenyalada pel 25,6% dels 
professionals espanyols, el percentatge més baix de tots els 
països europeus. De fet, és la menor de les preocupacions dels 
dircom espanyols d’entre totes les opcions de l’estudi.

A nivell europeu, la gestió de l’ecosistema digital ha anat ascen-
dint en importància en els últims anys. Des del 32% registrat el 
2014 ha anat incrementant la seva rellevància fins a avançar 
enguany a la connexió amb les estratègies de negoci, que es 
queda en segona posició amb un 37,5% de les respostes (fa 
cinc anys el percentatge era el 44,9%).

És interessant comprovar que la gestió de l’explosió digital 
aconseguir les seves majors cotes a l’any 2011 i, tot seguit, va 
ser descendint gradualment, fins que el 2014 de nou va tornar a 
centrar l’agenda dels professionals enquestats, i avui ja ocupa 
una altra vegada la primera posició .

El tercer dels reptes per als participants europeus en l’estudi és 
el de construir i mantenir la confiança de les seves organitza-
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cions, amb el 32,8% de les respostes. És tres punts percentuals 
més que per als professionals espanyols.

Per als enquestats espanyols és molt més important l’ús del big 
data i algoritmes per a la comunicació (38,8% de les respostes). 
La mitjana europea en aquest camp és del 27%. De fet, només 
supera Espanya Turquia, amb un 43,3%.

La tercera preocupació dels dircom espanyols (33,9% de les 
respostes) és la de enfortir la posició de la comunicació en les 
organitzacions per influir en les decisions al més alt nivell di-
rectiu.

Se li atorga menys importància a altres qüestions com la gestió 
del gran volum i la major velocitat amb la qual flueix la infor-
mació (26,4% de les respostes) o la d’ acoblar la necessitat 
d’arribar a més audiències i canals amb uns recursos limitats 
(28,9%). (Foto: Ecoteuve)

La Generació Z, el grup més divers (i 
voraç) de consumidors de mitjans

Qui són els usuaris que més mitjans consumeixen? Això és el 
que ha volgut esbrinar Nielsen, pel que ha realitzat una inves-
tigació en la qual ha descobert que durant el primer trimestre 
de 2017 la Generació Z ha estat el grup més nombrós (i també 
divers) de consumidors de mitjans. 
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D’aquesta manera, l’estudi revela que aquesta Generació jun-
tament amb els Millennials constitueixen gairebé la meitat dels 
espectadors de la televisió, si bé la Generació Z és la més di-
versa des del punt de vista racial.

Aquest informe s’ha convertit, d’aquesta manera, de gran in-
terès per a les marques i els creadors de continguts, ja que a 
més de revelar les principals audiències, desglossa la propietat 
dels dispositius i altres tecnologies. Per exemple, l’estudi des-
taca que els millennials fan servir més serveis de SVOD que 
la Generació Z. No obstant això, aquesta generació fa servir 
pastilles i consoles de videojocs més sovint. 

Un altre dels aspectes destacats en la investigació és que els mi-
llennials també solen emprar, amb més freqüència que la Genera-
ció Z, dispositius multimèdia , com Apple TV o Chromecast. A més, 
més del 80% de cadascuna d’aquestes generacions utilitzen PC, 
però gairebé el 100% de tots dos fa servir telèfons intel·ligents.

Aquestes xifres revelen el gran creixement que estan experi-
mentant els dispositius multimèdia i digitals entre les genera-
cions de més edat , que cada vegada s’acosten més als gustos 
tecnològics dels més joves. (de Marketing Directo)

Facebook ingressa 9.164.000 dòlars 
per publicitat en el segon trimestre, 
un 47% més

Facebook cada vegada depèn més de la publicitat i menys dels 
pagaments i comissions que genera pels seus jocs. Facebook 
ha anunciat uns beneficis nets de 6.959.000 de dòlars en els 
sis primers mesos de l’any després de guanyar 3.894 milions 
entre abril i juny. És a dir, el creixement es dispara un 73% a la 
primera part de l’any.

La increïble taxa de creixement deu molt als ingressos publicitaris. 
Facebook va ingressar 9.321.000 de dòlars en la primera part de 
l’any, dels quals 9.164.000 es van obtenir per la via de la publicitat, 
un 47% més que en el mateix trimestre de l’any anterior. La publi-
citat és, per tant, una pedra angular cada vegada més ampla a la 
xarxa social. Els anuncis reporten ja el 87% de la facturació total, 
tres punts més que l’any passat. Una situació que augmenta en 
bon grau l’exposició de la companyia als vaivens del mercat.

La companyia, però, es cuida molt de prevenir als accionistes 
sobre un més que possible alentiment del negoci. De fet, els 
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ingressos per anunci s’han temperat amb respecte al quart tri-
mestre de l’any passat. Aquí hi juga un paper clau l’alt nivell de 
càrrega de publicitat a què ha arribat la companyia en les seves 
plataformes. (de Marqueting Digital)

AENA confia el seu compte a AMT 
Comunicación i Aftershare

AMT Comunicación i Aftershare desenvoluparan les campanyes 
de publicitat i promoció als aeroports d’AENA. De fet ja han tre-
ballat conjuntament en la implementació d’una campanya amb 
motiu de la commemoració del XXV aniversari dels Jocs de Bar-
celona. AMT Comunicación i l’agència Aftershare han guanyat el 
contracte per a l’execució de campanyes de publicitat i promoció 
a les zones comercials dels aeroports de AENA. Les dues com-
panyies han creat una Unió Temporal d’Empreses, UTE, aprofi-
tant la seva complementarietat i experiència conjunta per poder 
gestionar aquest compte durant els propers dos anys. 

La primera campanya que AMT Comunicación i Aftershare han 
dissenyat per AENA va donar el tret de sortida el 19 de juliol. La 
campanya, que finalitzarà el 9 d’agost, està destinada a poten-

ciar les botigues i comerços de l’Aeroport de Barcelona-El Prat 
amb motiu de la celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics 
que la ciutat comtal va acollir el 1992. (de Control Publicidad)

Havas Media guanya el compte global 
de mitjans de Michelin

Havas Media ha guanyat el comp-
te en concurs i es farà càrrec del 
compte immediatament, assenya-
la la mateixa agència en un co-
municat. Per Dominique Delport, 
director global de Havas Group, el 
“enfocament de màrqueting orgà-

nic” de l’agència va ser el que va atreure a Michelin.

Segons la consultora COMvergence el compte de mitjans glo-
bal de Michelin puja a més de 110 milions d’euros(dades de 
2016), dels quals gairebé 30 es destinen únicament al mercat 
nord-americà (font Kantar). Segons aquesta mateixa font la 
marca porta invertits més de dotze milions d’euros en el primer 
trimestre del 2017.
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La seu de París de Havas Media dirigirà el compte, amb la 
seva oficina de Chicago supervisant la tasca als Estats Units. 
L’agència de mitjans del grup Havas col·laborarà amb TBWA \ 
Chiat \ Day, que manté la gestió del compte creatiu mundial de 
Michelin. (d’El Publicista)

Tactics Europe llançarà la campanya 
de prevenció del tabaquisme en 
població jove a Espanya
L’agència independent ha resultat guanyadora del concurs pú-
blic convocat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat, que posarà en marxa una campanya per lluitar contra el 
tabaquisme entre els joves la propera tardor. Aquesta afecció 
representa el principal problema de salut pública que es pot 
prevenir en els països desenvolupats, així com la primera cau-
sa de mortalitat evitable a l’Estat espanyol.

En l’última Enquesta estatal sobre ús de drogues a l’ensenyament 
secundàries (ESTUDES), realitzada l’any 2014 a estudiants de 
14 a 18 anys, es posa de manifest que la segona droga amb 
major prevalença entre el col·lectiu estudiantil és el tabac, ja 

que prop del 40% dels joves ha fumat alguna vegada. L’edat 
mitjana d’inici al tabac és de 13,9 anys i prop de la meitat dels 
enquestats conviuen amb persones que fumen diàriament. Xi-
fres com aquestes s’emmarquen dins de les grans magnituds 
de les morts anuals per tabac, que l’any 2013 van ser 103.960. 
(d’El Publicista)

Unilever retallarà honoraris i costos, 
però augmentarà la inversió en mitjans

Unilever ho ha anunciat després d’apuntar un creixement orgà-
nic del 3% amb unes vendes lleugerament per sota de les previ-
sions dels analistes per al segon trimestre. Unes retallades que 
es faran a costa del marge dels costos d’agència i de producció. 
No obstant això el segon anunciant més gran del món planeja 
intensificar les campanyes de llançament de nous productes en 
mitjans en la segona meitat de l’any. Unilever ja va anunciar a 
l’abril que una tercera part del seu pla de reducció de costos a 
tres anys de 7.000 milions de dòlars vindrien del màrqueting 
i de despeses generals, aquestes amb una reducció del 13% 
en directius mitjans i alts, amb menys persones per donar llum 
verda als nous anuncis.
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La caiguda en costos de producció es farà gràcies a diverses 
tàctiques com reduir aquests costos de producció per a TV un 
14% a la primera meitat. No és amb menys anuncis. Unilever 
també estalviarà diners per la producció a la deslocalització en 
llocs com Àfrica del sud, on els costos són menors en produc-
ció, i amb més producció digital interna.

No obstant això la despesa en mitjans es recuperarà, tot i les 
retallades d’agència i en producció, sobretot a la segona meitat, 
amb un 60% de nous productes d’Unilever llançats durant la 
resta de l’any. (de Programa Publicidad)
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Els robots podran substituir els 
periodistes a les redaccions?
Per Maria Fernanda Cardona / Escuela de Periodismo Multime-
dia El Tiempo

  
El temor que els robots reemplacin als humans en els seus ofi-
cis és latent en moltes indústries. I no és per menys, ja que se-
gons un informe de 2016 del Fòrum Econòmic Mundial, el 2020 
s’hauran eliminat almenys 7 milions de llocs de treball com a 
causa de la Quarta Revolució Industrial, terme que fa referència 
a la transformació global produïda pel fort avanç digital. 

A canvi, es crearan dos milions de llocs de treball, segons 
s’explica en l’informe pel que caldrà reinventar algunes profes-
sions perquè aquestes puguin adaptar-se als canvis.

El periodisme no és aliè a la quarta revolució industrial. Des de 
l’any passat, l’agència de notícies The Press Association fa ser-
vir bots per reportar successos com competències esportives. 

En dies passats es van conèixer les iniciatives periodístiques 
que Google finançarà, al llarg de l’any, a través de la Digital 
News Iniciative. Les propostes en el camp de la intel·ligència 
artificial seran recolzades gràcies a una associació entre el ge-
gant tecnològic i mitjans europeus. 

Entre elles es destaca  Reporters and Data and Robots (RA-
DAR), un projecte presentat per l’Associació de premsa del Reg-
ne Unit, que consisteix a proveir de notícies locals a llocs web 
petits, i comptar amb el suport de  robots que s’encarregaran de 
fer aquelles que faltin i que el personal de la redacció no arribi a 
cobrir. Al mes seran 30.000 històries, és a dir, mil diàries. 

Els bots que es fan servir en la redacció de l’agència britànica 
no són humanoides, sinó algoritmes que s’encarreguen de bus-
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car en pàgines oficials informació d’interès públic per redactar 
els textos. Però l’agència britànica no és pas la única.

En un altre estudi, aquest elaborat per Alexander Fanta per Re-
uters Institute Fellowship Paper University of Oxford s’afirma 
que a causa d’aquesta tecnologia es pot disminuir la diversitat 
i complexitat en les notícies. Reuters i AFP també produeixen 
milers d’històries automatitzades cada any amb una eina que 
encara està en bolquers. Fanta afirma que s’està investigant 
sobre la matèria.

L’agència noruega NTB actualment treballa sobre un algoritme 
per produir notícies sobre els partits de futbol de lliga jugats al 
país cada any; aquestes històries estaran basades en les da-
des de l’Associació de futbol de Noruega. 

Les agències de notícies tenen motius diferents per automa-
titzar l’escriptura de notícies. Els uns, com Reuters, enfoquen 
notícies financeres i són dedicats per avançar-se a altres 
agències. Els líders de la indústria informativa esperen que 
l’automatització proporcioni el valor addicional que els usuaris 
busquen.

La conclusió de l’informe de Reuters porta la idea que proba-
blement les agències que avancen en les seves capacitats en 
el maneig de dades i en Natural Language Generation seran les 
que defineixin el futur del periodisme.

Però això posa la pregunta sobre la taula, en un futur aquests 
bots seran tan desenvolupats que desplaçaran als periodistes 
de les redaccions? Diversos experts coincideixen que això no 
passarà. D’altres, dubten, però ho veuen com una oportunitat 
perquè els periodistes no s’ocupin només de reportar fets, sinó 
també de sortir a buscar històries noves, amb moltes fonts i una 
excel·lent investigació, per refrescar les agendes informatives. 

Una cosa que sí caldrà saber gestionar serà la sobrecàrre-
ga informativa, ja que a mesura que augmenti l’ús d’aquests 
elements en les redaccions, proporcionalment augmentarà la 
quantitat d’informació. El repte estarà en reemplaçar la idea 
que quantitat és millor a qualitat. De manera que els mitjans 
hauran d’escollir quines notícies realment tenen valor per a les 
seves audiències.

Així que no cal témer. Com s’exposa en el llibre Crear o morir, 
d’Andrés Oppenheimer, “cada vegada més seran menys reque-
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rits els llocs de treball industrials per a realitzar els treballs ma-
nuals repetitius que van caracteritzar el segle passat, i seran 
més requerits els treballs intel·lectuals i creatius”. La qual cosa 
es presenta com una oportunitat, en el cas dels periodistes, per 
ocupar-se de fer històries amb més qualitat. 

WhatsApp, una nova font d’informació?

  
WhatsApp va començar com un servei de missatgeria que aviat 
va aconseguir una gran difusió. No obstant això, la plataforma 
a poc a poc ha anat adquirint més importància i donant els seus 
primers passos en alguns terrenys en els quals era insospitat 
que trepitgés. 

Així, WhatsApp ja no només comunica a les persones, sinó que 
s’ha convertit en una potent plataforma per informar, segons 
una investigació del Reuters Institute for the Study of Journas-
lim, que ha descobert que la plataforma és en l’actualitat el ter-
cer servei més emprat per llegir notícies.

La xarxa de missatgeria se situa just per darrere de Facebook i 
YouTube, de manera que WhatsApp s’ha convertit en la primera 
a la llista d’eines de comunicació que no és xarxa social. La 
xifra de l’ús d’aquest com a font d’informació varia entre països. 
Per exemple hi ha països com els Estats Units o el Regne Unit 
que comprenen un 3% i 5% de les notícies consumides, mentre 
que a països com Malàisia la xifra arriba al 50%, d’aquí que 
l’aplicació hagi superat a Twitter en l’acte de la comunicació 
immediata.

Un altre dels aspectes destacables de l’informe és el creixe-
ment de WhatsApp en països de parla hispana. Pel que fa 
a Espanya, només Xile supera la supera pel que fa a l’ús de 
WhatsApp com a mitjà per difondre notícies entre els països 
de parla llatina, fins al punt que Espanya és el cinquè, entre els 
35 analitzats, en la classificació: més del 30% dels usuaris fan 
servir l’app per informar-se.
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Sembla, però, que molts mitjans de comunicació encara no han 
trobat una forma d’aprofitar els avantatges i la popularitat de 
l’app com a plataforma informativa més enllà d’usar-la per pu-
blicar notícies, de manera que encara pot créixer molt més. (de 
Marketing Directo)

Google entra en el camp del CRO amb 
Optimize

El propietari d’un bloc, d’un web o d’un ‘e-commerce’, segura-
ment haurà volgut saber quin impacte tindria un canvi en el seu 
‘landing’ o en una altra pàgina del seu lloc, per tal de millorar la 
seva ‘performance’. En aquest cas, haurà buscat alguna cosa 

que li permeti fer-ho, eines com Visual Website Optimizer, Opti-
mizely o altres semblants.

Hi ha dues bones notícies: la primera és que Google n’acaba de 
llançar un.  L’altra és que és totalment gratuïta. Google Optimi-
ze és la nova eina que permet realitzar test A / B (entre d’altres) 
sobre totes les pàgines web. Per a què serveix concretament 
aquesta eina? Gràcies a Google Optimize és possible testar 
de manera molt més senzilla versions diferents d’una mateixa 
pàgina web, per analitzar el seu rendiment i descobrir quina és 
la millor versió per a la conversió.

Això vol dir que es pot modificar el color d’un Call to Action o la 
ubicació d’una imatge sense demanar ajuda als dissenyadors 
o programadors, i una vegada que es tinguin els resultats i se 
sàpiga quina de les dues versions converteix més, es podrà 
configurar com a definitiva en pocs passos. Perquè Optimize 
funcioni, és imprescindible tenir un compte de Google Analytics 
per veure els resultats en temps real.

La seva configuració és senzilla, Google Optimize i Google Tag 
Manager s’assemblen molt, tant en disseny com en l’estructura 
de comptes i contenidors. Es poden planificar hipòtesis, canvis 
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i experiments i avaluar-los científicament per entendre, gràcies 
a les dades, si són òptims o no. Es pot obtenir més informació 
des d’aquest link (de Digitas)

Microsoft mantindrà viu Paint però no 
en la propera versió de Windows

El programa de dibuix i tractament d’imatge Paint, creat el 1985 
al costat de la primera versió de Windows, seguirà existint, se-
gons ha anunciat Microsoft aquest dimarts al seu bloc . Aquesta 
notícia arriba després de les nombroses reaccions a l’anunci de 

la seva desaparició amb la propera actualització del seu siste-
ma operatiu.

Tot i que el programa no estarà en la propera versió de Win-
dows, anomenada Windows 10 Fall Creator, sí que seguirà 
estant disponible gratuïtament a la botiga virtual d’aplicacions 
Windows Store.

“Microsoft Paint és aquí per quedar-se, simplement tindrà una 
nova casa, en Windows Store, on estarà disponible gratuïta-
ment”, ha indicat la companyia nord-americana, reaccionant a 
l ‘ “enorme onada de suport” al programa de les últimes hores.

Microsoft va indicar que els ordinadors venuts amb Windows 10 
si inclouran Paint 3D, el successor de Paint.

Aquest programa, instal·lat per defecte en milions d’ordinadors 
personals, és un dels més emblemàtics de Microsoft i serveix 
per fer dibuixos senzills o retocs d’imatge. (de ElHuffpost)
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L’impacte de les dades en l’era de la 
postveritat
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 
Un any més, des de Wellcomm intenten unir en un document 
les opinions dels experts en un tema concret que té a veure 
amb aquest món de la comunicació en el qual desenvolupem 
la nostra tasca professional i que, cada vegada més, va difumi-
nant les seves fronteres en una mena de tsunami devastador 
a alhora que realment regenerador: què faran les dades per la 
veritat?.

Segons explica Silvia Albert, fundadora de Wellcomm, “la revo-
lució tecnològica ens ha permès disposar d’eines enormement 
potents per a la recol·lecció d’infinitat de dades. Són aquí. No obs-
tant això, la intenció sembla, de moment, anar més ràpida que les 
capacitats i, per què no, de les habilitats que anem intuint i des-
envolupant segons se’ns ofereixen en safates de difícil utilització.”

Segons Albert, la comunicació sembla ser tot o res; “el periodis-
me envelleix apallissat per un pseudo periodisme ple de falsos 
periodistes que diuen i fan el que no haurien de dir ni fer, creient 
que la part és el tot i immersionant-nos  en un oceà on tot val 
fins a convertir la realitat en una pseudo veritat disfressada del 
que volem creure.”

El document L’impacte de les dades en l’era de la postveritat, 
cadascuna de les col·laboracions fan navegar el lector per uni-
versos infinits que s’obren per als professionals de la comuni-
cació que siguin capaços de veure més enllà de les nòmines 
fixes a final de mes i siguin prou valents per ser, per si mateixos, 
potents mitjans de comunicació. 

Ja ens adverteix Silvia Albert que “ni tan sols les dades són 
capaces de desmuntar visions quan les audiències asseguren 
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que, fins i tot les dades, són falses i construeixen les seves 
pròpies veritats a mida.”

En les pàgines del treball es parla de les comunitats, les espe-
cialitzacions, la col·laboració, la multiformació, la raó, la pas-
sió... Legalitat, evangelització, legislació... fins a intentar desen-
granar la resposta fidedigna a la gran pregunta: Què poden fer 
les dades per la veritat?

De la seva lectura podrem concloure que sí, que hi ha la ba-
nalització dels continguts però que el periodisme té un futur, el 
futur de la qualitat, de la coherència, de la democràcia; que les 
dades són en si mateixes una mina inacabables però que –ens 
diu Albert-, perquè la mina sigui realment útil, han de saber ser 
compreses, analitzades, manejades, interpretades... creant per-
fils professionals molt més potents, molt més formats, molt més 
col·laboratius que als que estem acostumats encara que per això 
haguem d’esperar un temps a que siguin més que una quimera.

La fundadora de Wellcomm ens diu que “en aquest treball llegi-
rem que el Big Data ajuda però no substitueix; que s’està ser-
vint la informació al mateix moment en què l’estem construint; 
que no hi ha notícies amb principi i fi com ens van ensenyar fa 

ja massa anys, perquè aquestes estan en permanent ongoing; 
llegirem als que opinen que la postveritat no és més ni menys 
que la mentida d’abans decorada amb un lèxic que la fa sem-
blar menys vil del que realment és; que tot conspira perquè no 
llegim encara que hi hagi supervivents que s’agafin als recursos 
sempre vàlids de coneixement, reconeixement i passió.”

En resum, es tracta d’un toc d’atenció als comunicadors. Men-
tre tots els altres sectors productius estan veient com fer negoci 
amb les dades que generen i aquelles a les quals tenen accés, 
els de comunicació estan una mica a veure-les venir. I Silva 
Albert aconsella que “o ens podem mans a l’obra o desaparei-
xerem del mapa. Les dades no són gens alienes al periodisme 
i a la comunicació: són consubstancials a aquesta activitat des 
del seu mateix naixement.”

El treball va adir-nos que no podem donar l’esquena a les da-
des perquè són realment útils (si aprenem a usar-les, a tractar-
les), i són una gran arma contra la mentida, la propaganda, la 
fal·làcia i, per què no, la maleïda postveritat. Albert ens diu que 
“òbviament no ho són tot, però són importants, claus per resi-
tuar-nos en aquest món ràpidament canviant. No ens podem 
quedar aquí mirant, esperant que ens passi el tren per sobre, 
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com ens va passar en el seu moment la transició digital o les 
xarxes socials.

I la gran recomanació: “Fem nostres les dades i fem periodisme 
de veritat i comunicació de veritat, honesta, transparent i, per què 
no?, eficaç.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix complert el document Wellcomm – 
Perspectives de la Comunicació 2017; només cal CLICAR AQUÍ  

Com connectar amb un subscriptor a 
través del neuromàrqueting?
Per Ariadna Gubern / Digital Response

Com redactar un assumpte que maximitzi les obertures i con-
versions? Quin tipus d’oferta convertirà més? Quins atributs del 
producte hem de comunicar a l’usuari segons els objectius de 
la campanya?

Els professionals de l’email màrqueting es pregunten sovint 
qüestions com aquestes, sense saber moltes vegades què res-
pondre amb seguretat i en base a criteris clars. Per sort, els úl-

tims avenços en neurociència i psicologia social estan revelant 
sota quines circumstàncies els éssers humans tendim a com-
portar-nos d’una manera determinada. Vet aquí algunes idees 
que poden ser d’ajuda al lector per millorar la comunicació de 
màrqueting en general i de l’email màrqueting en particular.

La majoria de treballs de neurociència aplicada al comporta-
ment en l’àmbit del “mercat”, prenen com a base els treballs 
publicats en el llibre “The triune brain in evolution”, del nord-
americà Paul D. MacLean. La tesi principal del llibre sosté que 
el cervell hauria experimentat tres grans etapes d’evolució, de 
manera que en els mamífers superiors hi ha una jerarquia de 
tres cervells en un, d’aquí el terme “cervell triple”. Aquests tres 
estadis coexisteixen i operen al mateix temps, i són el cervell 
reptilià, que regula els elements bàsics de supervivència i està 
governat per l’instint de supervivència (por, defensa, conser-
vació), el “cervell mitjà” (també conegut com a sistema límbic), 
que governaria les emocions, els estats anímics i sentiments, i 
el “neocòrtex”, que governaria les habilitats lingüístiques, pen-
saments conscients i raonaments.

Deixant de banda la major o menor acceptació d’aquesta teoria 
per part de la comunitat científica i cenyint-nos al punt de vista 
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de comunicació en general, tenir en compte a la llum dels tres 
estadis (instints, emoció, raó) creiem que és un bon punt de 
partida.

Si assumim per tant aquesta teoria com a marc, podem afirmar 
que tot missatge de màrqueting, per ser eficaç, ha de “parlar” 
als tres cervells. Dit d’una altra manera, seria un error caure en 
el miratge de creure, per exemple, que les decisions les pren 
només el neocòrtex d’acord amb una deliberació racional i que 
no intervenen aspectes emocionals o instintius.

Per connectar amb la part més instintiva del cervell del nostre 
target, és important generar contrastos (s’activa amb estímuls 
visuals, està sempre alerta, en estat constant d’identificació i és 
el que ens permet prendre decisions ràpidament). Així, “enten-
drà” fàcilment contrastos del tipus abans/ara, a poc a poc/ràpid, 
amb/sense, i contrastant colors.

Una de les millors maneres per connectar amb la part emocional 
del cervell quan fem màrqueting consisteix a tenir en compte com 
el receptor del missatge ha d’avaluar l’impacte afectiu futur que 
tindrà quan estigui fent servir el nostre producte o servei. És a dir, 
hem de ser conscients que el receptor està projectant un “estat 

emocional futur” mentre s’imagina fent servir el nostre producte 
o servei. D’aquí, per exemple, que en la publicitat apareguin per-
sones felices i somrients mentre netegen, condueixen, mengen, 
llegeixen o contracten algun producte. El consumidor tendirà a 
associar un estat de felicitat a l’ús d’aquest producte o servei.

Superats els filtres reptilià i límbic, el cervell està en disposició 
d’avaluar els elements racionals (funcionalitats, preu, condi-
cions de contractació). Aquests elements també han de consti-
tuir una part essencial del missatge.

Per acabar, vegem un exemple: 

Aquí veiem la combinació 
d’elements emocionals (les imatges 
són molt eficaces per a la trans-
missió d’emocions) amb altres que 
apel·len als aspectes més instin-
tius com “hi ha un nombre limitat 
d’habitacions”. Aquesta apel·lació 
a l’escassetat d’un bé és un recurs 
molt explotat i que connecta amb la 
part més instintiva del cervell.
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Guia d’Estàndards i Bones Pràctiques 
de Visibilitat Publicitària On Line

  
La Guia d’Estàndards i Bones Pràctiques de Visibilitat Publi-
citària On Line (Ad Viewability) és el primer document que la 
Comissió d’Indústria Publicitària (CIP) ha llançat al mercat com 
a moviment d’autoregulació publicitària. Amb la idea d’ajudar a 
la millor comprensió i desenvolupament d’aquest mitjà, la guia 
pretén ser un document pràctic orientat a resoldre les necessi-
tats generades de la manca d’homogeneïtat en el mesurament. 
Així mateix, vol aportar valor a tots els anunciants i experts di-
gitals i esdevenir un document dinàmic que de forma gradual 
incorpori nous formats i recomanacions.

La Comissió d’Indústria Publicitària va ser creada per 
l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea) el 8 de març de 
2017 i el seu objectiu és el de “treballar conjuntament amb les 
principals associacions i organitzacions del sector de la publi-
citat per millorar la credibilitat, la seguretat, l’eficàcia, i la trans-
parència en aquesta indústria en general i, en particular, en les 
pràctiques publicitàries on line “.

A més de per la aea, està composta també per l’Associació 
d’Agències de Mitjans (AM), l’Associació Espanyola d’Agències 
de Comunicació Publicitària (AEACP), l’Associació per a la In-
vestigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), l’Associació per 
a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (AUTOCON-
TROL), l’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) i l’Oficina 
de Justificació de la Difusió (OJD), sent susceptible d’ampliar 
en el futur.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix de veure la Guia d’estàndards i 
ones pràctiques de visibilitat publicitària online. CLICAR AQUÍ  
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Guanyadors dels Premis Impacte de la 
publicitat catalana

 Ametller Origen, en la categoria d’Impacte Comercial, MamaS-
hopper de Deliberry, en Impacte Innovació, i Drac & Roses de 
Casa Batlló, a Impacte Social, són les campanyes guanyadores 
dels Premis Impacte, el màxim reconeixement que atorga la pu-
blicitat catalana.

Els Premis Impacte, que per primera vegada s’han decidit per 
votació popular, es van lliurar el passat 19 de juliol a la Fes-
ta d’Estiu del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya. El jurat, format per prestigiosos professionals del 
sector, va ser l’encarregat de triar les campanyes i accions fi-
nalistes.

Premi Impacte Comercial:  Ametller Origen, per la seva estratè-
gia de marca, comunicació, màrqueting relacional i accions en el 
punt de venda; Ametller Origen és una marca d’alimentació glo-
bal que integra la producció agrícola, l’elaboració i la comercialit-
zació, sota un mateix objectiu: contribuir a la millora d’alimentació 
i la salut de les persones. Té departament de Comunicació propi.

Premi Impacte Innovació: MamaShopper de Deliberry, pel des-
envolupament d’un concepte creatiu al voltant d’un nom que 
permet fer-ho fàcil, memorable i atractiu; el concepte de #ma-
mashopper és un servei creat per l’empresa catalana Deliberry, 
un web per comprar aliments en supermercats i comerços lo-
cals coneguts per tot el món i rebre’ls a casa en 1 hora. BeA-
gency ha estat l’encarregada de construir i comunicar la marca 
#mamashoppers amb Deliberry.

Premi Impacte Social: Casa Batlló, per la seva campanya “Drac 
& Roses” realitzada a favor de Banc de Sang i Teixits; es tracta 
d’una campanya de relacions públiques que uneix el patrimoni 
cultural en una acció disruptiva que acosta la història arquitec-
tònica a la donació de sang i a la solidaritat. Els professionals 
de la comunicació de Casa Batlló estan darrere de les estratè-
gies de màrqueting i les accions comunicatives. (d’AEC)
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Oferta de vuit beques per periodistes 
per cobrir la European Health 
Conference

L’European Health Forum Gastein (EHFG) Conference és un 
esdeveniment que es fa anualment des del 1998, amb l’objectiu 
d’ajuntar polítics, representants dels grups d’interès, experts en 
el sectors de la sanitat, etc. Per tal d’afavorir la cooperació entre 
diferents sectors, i lluitar contra el populisme i la postveritat, 
aquest any es discutirà l’estratègia per tirar endavant conjunta-
ment en les diferents àrees: les polítiques sobre la salut, models 
de sanitat, accés a la medicina i a la innovació i Big Data. El 
programa ja està disponible.

L’EUSJA (European Union of Science Journalists Associations) 
ofereix vuit beques per a periodistes científics que cobreixen 
l’entrada a la conferència, l’allotjament per quatre nits, els àpats 
i el transport local. Les despeses del viatge fins a la conferèn-
cia són responsabilitat de dels assistents. Els interessats han 
d’enviar les següents dades personals a secretaria-tecnica@
accc.cat abans del 31 d’agost. Per a més informació cal consul-
tar el web de la conferència CLICANT AQUÍ (d’AEC)
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I ara... la generació frontissa: els 
xennials
Per eCommerce – Ipmark

 

Marques, publicitaris, mitjans, botigues ecommerce... la indús-
tria sencera fa anys que intenta desentranyar al detall com són 
i què volen els millennials i quan semblava que poc quedava 
per saber, ara el focus es dirigeix als seus predecessors: els 

xennials, o el que és el mateix, els consumidors que tenen entre 
35 i 40 anys. La generació frontissa entre els X (41-55 anys) i 
els ja esmentats millennials (20-34 anys). 

Aquesta nova microgeneració ha estat detectada per les mar-
ques i constitueix un nou objecte de desig per al mercat. A mig 
camí entre el compromís dels X i l’optimisme dels millennials, 
els xennials van viure una joventut analògica i estan immersos 
en una maduresa digital. No són nadius digitals. És l’última ge-
neració que recordarà com era la vida abans d’Internet i han 
hagut de trobar feina en una etapa molt dura pel que tenen una 
gran capacitat d’adaptació i viuen el moment.

Aquest component hedonista fa dels xennials un grup de con-
sum a tenir en compte. Segons un estudi realitzat pel grup 
ecommerce vine-privee, aquest segment realitza una inversió 
mensual a Internet de 197 euros, amb una cistella mitjana de 
74 euros per compra. Els agrada comprar al matí i ho fan més 
de tres vegades al mes.

Els que més compren per internet
La generació X, és a dir els ciutadans compresos entre els 41 i 
els 55 anys, són els més habituals a les botigues ecommerce. A 
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més són els que més diners destinen a aquestes compres, amb 
una despesa mitjana de 252 euros i una cistella de 78 euros. 
L’estudi els pinta com a individus responsables, compromesos 
i preocupats pel món, amb vides actives, equilibrades i felices 
en què el temps lliure es dedica a la cultura, a activitats a l’aire 
lliure i a la lectura.

Els baby boomers (56-70 anys), se situen a la segona posició 
per despesa ecommerce, amb 236 euros al mes i una cistella 
de 76 euros. Assegurances, independents, tradicionals i com-
promesos amb el seu treball, volen sentir-se joves i es preocu-
pen per tenir una bona salut.

A continuació se situarien els xennials, als quals segueixen mi-
llennials i generació Z, amb una inversió en compra ecommerce 
de 147 euros i 95 euros al mes (cistelles mitjanes de 69 euros i 
56 euros per compra). Els millennials són la primera generació 
que no concep una vida analògica. Són, segons els responsa-
bles de la investigació, crítics, exigents, volàtils i hiperconnec-
tats. Finalment, els Z, nascuts en les alberes de l’any 2.000, són 
100% digitals, multiplataforma i no tenen cap problema en com-
partir la seva vida. L’èxit personal és el seu objectiu a la vida.

Els X són els que compren online amb més freqüència, fins a 
les 3,3 vegades al mes, o el que és el mateix, 40 vegades a 
l’any. En segona posició es troben els babyboomers, que com-
pren 3,1 vegades al mes  -37 vegades l’any-, i  els xennials 
completen el podi, comprant 2,6 vegades al mes  -31 a l’any-. 
Finalment, els millennials realitzen 2,1 compres mensuals -25 
compres a l’any- i la generació Z realitza 1,7 compres al mes 
-20 compres anuals-.

Les hores del matí (entre les 9 i les 13) són les més utilitzades per 
totes les generacions, excepte la dels més joves. En el cas de la 
generació Z, aquests realitzen les seves compres en línia majo-
ritàriament a la tarda/nit,  entre les 19 i les 23 hores. De mitjana 
solen omplir la cistella amb 3 productes  encara que la generació 
X, els xennial i els millennials pugen fins gairebé els 3,5 productes.

Finalment, pel que fa al canal de compra, en aquest cas és im-
portant destacar que el  telèfon intel·ligent és utilitzat sobretot 
per la generació Z (75%), pels millennials (74%)  i pels xennials 
(71%). D’altra banda, les compres a través de dispositius mò-
bils en el cas de la generació X descendeixen fins al 59% i en el 
cas dels babyboomers està pràcticament al mateix temps que 
les compres des de la web (55% vs 45%).
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Pel que fa al tipus de productes que més es compren a través 
d’Internet per generacions destaca que, en moda, la generació 
Z és la principal compradora de peces i accessoris, seguida 
dels xennial i millennial. Per productes,  les ulleres de sol, els 
leggins i el top són els productes estrella.  Les generacions 
més joves també són les principals compradores de bellesa, 
entre els quals destaquen la base de maquillatge i el color per 
ulls i llavis.

A l’hora de parlar d’un altre tipus de categories, com la gastro-
nomia, els principals eshoppers són  els babyboomers i de la 
generació X, àrea en la qual el vi és el producte estrella. Final-
ment, destacar els  productes de la llar, en què la generació 
xennial i Millennial es posicionen com els principals compra-
dors.
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L’estranya mort del paper
Per Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics de 
proximitat Línia / Comunicació 21

El diccionari diu que una cosa s’està morint quan està acabant 
el seu curs, quan està arribant a la seva fi. Però el que no recull 
el diccionari és que, en l’eternament complicat gremi periodís-
tic, parlar de mort no sempre és ben bé això. De fet, són molts 
els que, des de fa temps, n’anuncien una que s’entossudeix a 
no arribar: la del paper. Un suport que sembla haver entrat al 
món de Màtrix. Mentre alguns ja l’han sentenciat, altres que 
aspiren a fer un nou diari als Països Catalans –sí, nou, ho han 
llegit bé– s’hi encomanen com a garantia de prestigi.
 

Parlo de Jornada, els impulsors del qual expliquen que volen 
treure un diari en paper i digital, multiplataforma, perquè “a dia 
d’avui el que encara dona referencialitat i pot fer marcar agenda 
és el paper”. I diuen “encara” perquè creuen que, ara per ara, 
al digital aquesta “referencialitat” no hi és. Qui continua tenint 
capacitat d’impactar i d’influir és la premsa impresa. Ells volen 
arribar a qui llegeix el diari al bar i tenen clar el suport que ne-
cessiten.

Valgui aquest apunt d’estricta actualitat com un exemple més 
de l’estranya mort del paper. Estranya perquè, quan una cosa 
suposadament està arribant a la seva fi, és realment sorpre-
nent que un grup de gent hi vulgui apostar com a pilar del seu 
nou projecte. S’han begut l’enteniment? No ho crec. Més aviat 
fa l’efecte que ho han estudiat bé i que tenen clares les raons 
d’aquesta decisió. De fet, Mark Thompson, president de The 
New York Times, deia fa poc que “als diaris de paper els queden 
deu anys de vida com a mínim”, afegint que tampoc el sorpren-
dria que “arribessin a ser vint”. També ha perdut el món de vista 
el president del diari per excel·lència? Repeteixo: no ho crec.

El que crec és que ningú sap quan –ni si– s’acabaran els diaris 
de paper. Ningú. En canvi, el que sí que sabem els que tenim 
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el privilegi d’escriure-hi cada dia és la credibilitat i la força que 
segueixen tenint, potser fins i tot in crescendo, en una època de 
postveritats i fake news que es propaguen fàcilment en el món 
digital. Els lectors continuen confiant en el que llegeixen a les 
pàgines impreses d’un diari. Els transmeten més confiança que 
un link que els arriba a través d’un tuit. I això és el gran tresor 
del paper.

Zygmunt Bauman, traspassat enguany, parlava d’una societat 
líquida en un món inestable i mancat de valors duradors. Mo-
destament, crec que el present i el futur del paper passen per 
seguir aportant una mica de sòlid –mai millor dit– en aquest en-
torn vacil·lant. No cal pretendre salvar el món ni ser els garants 
de la democràcia. Amb fer bon periodisme –que avui ja és dir 
molt– n’hi ha prou.
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Rosa Romà: “El paper segueix tenint 
una experiència per al públic molt 
més rellevant que un tuit”
Per F. Javier Rodríguez / Comunicació 21

“Som un perfil de país hipster: ens agrada anar per davant i su-
mar-nos al canvi”, diu sobre Catalunya Rosa Romà, degana del 
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques. I és que l’actual 
directora de comunicació de l’Hospital i Campus Universitari de 

la Vall d’Hebron posa de manifest la importància dels empre-
nedors, l’autèntic “nervi” del país, en el món de la publicitat. 
Formada a Esade, va arrencar la seva carrera professional a 
agències com Ogilvy o DDB, va ser responsable de la marca 
Barcelona i del departament de Màrqueting i Comunicació del 
consistori barceloní.

Quin és el paper que ha jugat el Col·legi en aquests últims 
vuit anys de crisi? I quin és el paper que ha de jugar amb 
la recuperació?
El Col·legi ha jugat un paper durant la crisi de pol d’atracció de 
talent i generador de networking, cosa que alhora crea nego-
cis. Tenim constància de projectes que han sortit fruit de troba-
des entre professionals. És un sector molt divers i necessites 
aquests moments per poder compartir coneixement i experièn-
cies. Això, a més, ens permet com a país seguir avançant i 
transformant un sector que està en ple canvi.

Per fi la facturació publicitària es recupera, però migra dels 
suports tradicionals a les xarxes i als nous canals. Quins 
són els reptes de futur?
Estem en un moment de transformació, tant pel que fa a la pro-
liferació de canals com també de canvi de valors, i és necessari 
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reajustar les estratègies de comunicació i de màrqueting. En 
aquests moments de recuperació es començaran a fer enca-
ra més notoris aquests diferents escenaris i paradigmes sobre 
els quals es pot moure la comunicació. No hi ha cap nou mitjà 
que vingui a matar els altres, sinó que cada vegada més les 
estratègies comunicatives són més professionals, més comple-
xes i més capil·laritzades. A més, permeten arribar a diferents 
públics d’una manera més eficaç i fent millor seguiment dels 
resultats.

Com ha estat aquesta evolució cap a mitjans digitals?
Tot i la crisi, sí que hi ha hagut aquesta evolució cap a mitjans 
digitals, però, alhora, els anunciants s’ho prenien amb una ac-
titud molt conservadora. Aquelles mateixes regles que havien 
funcionat en l’entorn més convencional les intentaven tras-
lladar al món digital. Pocs s’atrevien a fer coses diferents. El 
creixement econòmic segurament vindrà acompanyat de pro-
jectes més experimentals que permetin obrir noves maneres 
de comunicar. Un exemple n’és tot el projecte de Gas Natural 
amb Cinergía, que genera uns documentals que els pengen a 
la xarxa i que han de servir per sensibilitzar sobre uns temes 
que abans, explicats d’una altra manera, podien no generar la 
notorietat i l’impacte que estaven buscant. Això és molt inno-

vador i totes les marques no s’atreveixen a fer-ho. Si això ve 
acompanyat d’uns resultats positius, més marques s’hi aniran 
sumant. Per tant, en els pròxims deu anys la comunicació haurà 
canviat completament, tant els perfils del qui hi treballa com les 
metodologies de treball.

Quin és el rol que ha de jugar el suport paper en l’àmbit de 
la publicitat en l’actualitat?
De fet, s’està notant un increment de la publicitat en paper. Com 
hem dit, han proliferat nous canals que fan que la fragmenta-
ció de la inversió publicitària sigui necessària, però el paper 
segueix tenint una experiència per al públic molt més rellevant 
que un tuit. Un anunci en paper és molt més memorable i té una 
conversió més alta quant a notorietat de la que tenen algunes 
accions digitals. El moment de lectura en paper és diferent de 
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quan estàs consultant informació a través del mòbil. Això no vol 
dir que una cosa hagi de suplir l’altra: totes són necessàries.

Com estan canviant els nous canals digitals el panorama 
del sector? Es pot parlar d’un nou model comunicacional 
en el món de la publicitat?
Per descomptat, malgrat que, com he dit anteriorment, enca-
ra estem en un moment de transició en el qual conviuen els 
models tradicionals amb els nous. Però no morirà cap mitjà, 
perquè cada un té un rol específic.

Quin és el paper que han de jugar les relacions públiques 
en el nou marc comunicacional?
Amb les relacions públiques passa el mateix que amb la pu-
blicitat. Fa deu anys les estratègies publicitàries eren unes i 
avui dia són unes altres, i en relacions públiques és similar: al 
final, les competències d’un professional en relacions públiques 
segueixen sent les mateixes, però les eines i les accions que 
ha de desenvolupar per assolir un objectiu han canviat. Abans, 
aquest professional es plantejava fer un esdeveniment o roda 
de premsa, i ara pensa en un altre tipus d’accions vinculades 
amb influencers per enfocar la marca d’una altra manera. Inver-
tir en relacions públiques és essencial si vols que parlin de tu.

Davant l’enorme fragmentació dels públics, canals i su-
ports, com s’aconsegueix que els consumidors se sentin 
identificats perquè els missatges arribin i siguin eficients?
Depèn de l’estratègia de cada marca. La connexió que neces-
sita tenir amb el seu públic i els objectius específics fan que 
cada estratègia sigui única. Aquí hi ha l’atractiu per als que ens 
apassiona la comunicació i el màrqueting, ja que cada projecte 
és diferent de l’anterior. Però el que està clar és que per tirar en-
davant un projecte necessites analitzar l’estat de la marca, els 
seus objectius comunicatius i quins són els teus consumidors. 
De fet, avui necessites analitzar molt millor el perfil del públic al 
qual vols arribar per ser més efectiu. Les noves eines digitals 
hi ajuden, des del geomàrqueting fins a l’escolta activa a través 
de les xarxes socials.

Creu que els consumidors estan cada cop més a la defen-
siva? Són menys crèduls i se senten menys apel·lats als 
valors sentimentals tradicionals i és per aquest motiu que 
s’han de posar en marxa noves estratègies?
Crec que els consumidors cada vegada estan més informats. 
Però això no vol dir que no connectin amb les accions emocio-
nals, tot el contrari. Si tu saps apel·lar als sentiments i les emo-
cions, el públic sí que hi connecta. Darrere, però, hi ha d’haver 
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un producte que tingui unes tangibilitats que sostinguin la pro-
posta de valor que et fa la marca. El que no funciona avui i no 
funcionava fa deu anys són aquelles marques que estan venent 
promeses impossibles o que t’estan vinculant a uns valors que 
no són els teus.

Posi’m un exemple.
Prova d’això és que molts dels nous projectes i start-ups que 
han sortit i que han nascut en l’entorn digital, després s’han 
trobat amb la necessitat de fer accions publicitàries més clàs-
siques per construir la marca. Has de generar emoció en el teu 
públic, perquè si no seràs una marca efímera que utilitzen com 
si fossis un Kleenex en una necessitat molt concreta, però que 
després no hauràs generat aquesta empremta en la memòria. 
Per fidelitzar necessites apel·lar a alguna cosa que més que la 
proposta econòmica.

Vostè sempre defensa Catalunya com una “nació start-up” 
on l’emprenedoria ha estat el “nervi” del progrés del país. 
Creu que aquest esperit inquiet i inconformista segueix 
present en l’actualitat?
Sí, i tant, i també en el sector de la publicitat i el màrqueting. 
Prova d’això és que en els darrers anys han sorgit nous pro-

jectes i agències que estan funcionant amb iniciatives digitals 
revolucionàries. D’emprenedors a Catalunya en el sector de la 
publicitat, per la manera de ser dels catalans n’hi ha molts. Ve-
níem d’un entorn marcat per grans agències internacionals, ja 
que molts emprenedors i visionaris catalans van acabar venent 
les seves empreses o primers projectes a aquestes. Això va 
donar com a resultat un escenari a Barcelona i a Catalunya on 
clarament predominaven les multinacionals, que eren el pal de 
paller del sector.

I quina és la situació avui en dia?
Doncs que els emprenedors catalans que han tirat endavant 
nous projectes s’han adaptat millor que les multinacionals que 
hi havia a Barcelona. Això ha fet possible que molts altres pro-
jectes, en paral·lel a les multinacionals, no només hagin aflorat 
i ocupat aquest espai de petites i mitjanes empreses, sinó que 
estiguin competint amb les grans companyies o suplint l’espai 
que fins ara ocupaven.

Per tant, podem dir que Barcelona és una de les capitals 
creatives del món?
Sí. De fet, quan ets un emprenedor tens una agilitat que una 
multinacional no té. Però per altra banda, un emprenedor assu-
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meix més risc que no pas una multinacional, ja que allà sempre 
hi ha els paraigües de la mare corporació. En canvi, un empre-
nedor s’està jugant els seus diners i les nòmines dels seus tre-
balladors. Per tant, el risc també és elevat per a un emprenedor.

Com són els emprenedors catalans del món de la publicitat 
i el màrqueting?
Catalunya és, per actitud, un país que sempre ha mirat a 
l’exterior. A més, hi ha molta gent que fa d’esponja amb el 
que s’està fent a la resta del món, o sigui, que a Catalunya 
s’acceleren projectes publicitaris que veus que estan funcio-
nant a Nova York, San Francisco... Tenim molta capacitat per 
transformar-nos, som un perfil de país hipster: ens agrada anar 
per davant i sumar-nos al canvi. Hi ha altres entorns més con-
servadors però aquí no: ens encanta sumar-nos al canvi. Estem 
molt predisposats a la innovació.
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Nous enfocaments de mesurament 
digital: l’últim trajecte és només una 
part del viatge
Per Alfonso Calatrava, màrqueting science lead de Facebook / 
Anuncios.com

Com has arribat a la feina avui? Probablement hauràs combinat 
diversos mitjans de transport per recórrer diferents trajectes. 
I tots ells hauran contribuït a l’objectiu de desplaçar fins a la 
teva destinació final. Aplicant la mateixa lògica als processos 
de compra, és fàcil entendre la necessitat d’analitzar tots els 
diferents moments de consum i interaccions que es produeixen 
abans d’arribar a la meta final: la venda.

L’enorme penetració del mòbil al nostre país, una de les majors 
d’Europa, ha impulsat també noves formes de consum. Espan-
ya té un 91% de penetració de dispositius mòbils entre la po-
blació d’entre 18 i 34 anys i un 64% per als majors de 35 anys. 
En concret, les persones passen una mitjana de 2,1 hores al 
dia consultant els seus telèfons mòbils i tauletes, i utilitzen 2,8 
dispositius connectats de mitjana per individu.

El ritme d’adopció del mòbil està modificant no només el nos-
tre comportament de compra, sinó també la nostra forma de 
relacionar-nos com a individus en la societat, a una velocitat 
sense precedents. I és que el mòbil ha aconseguit arribar a una 
audiència global de més de 2.000 milions de persones en tot 
just deu anys.

En aquest context, és lògic que les persones rebin més d’un im-
pacte de marca o producte abans de decidir la compra. Potser 
li aparegui un anunci mentre llegeix el diari, que vegi una tanca 
publicitària o que li surti alguna referència a les plataformes 
socials que utilitzi. Sigui com sigui, el camí fins a l’adquisició 
es fa més complex, incloent un major nombre d’interaccions en 
diferents dispositius. La capacitat d’implementar sistemes de 
mesurament que realment permetin recollir tot aquest procés 
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de compra i establir un criteri objectiu per a la distribució del 
mèrit entre els diferents punts de contacte és determinant per 
poder analitzar adequadament el retorn de qualsevol acció de 
marca en entorns digitals.

No obstant això, la realitat és que moltes metodologies de me-
surament d’atribució digital no han evolucionat massa i seguei-
xen basades en estàndards que no són vàlids per a la realitat 
actual de consum multidispositiu. Aquestes solucions utilitzen 
tecnologia basada en galetes que permeten recollir informació 
en ordinador, però no funcionen amb precisió en dispositius 
mòbils ni permeten registrar el salt d’un dispositiu a un altre. De 
fet, les galetes poden sobreestimar l’abast de les campanyes 
en un 58%, subestimar la freqüència mitjana en fins a un 135%, 
només tenen un 64% de precisió en la segmentació per edat i 
sexe i poden obviar fins a un 66% de les conversions totals que 
realment genera una campanya.

Persones (no “cookies”)
A Facebook entenem que ens trobem en un moment en què és 
clau adaptar mètriques i metodologies de mesurament digital. 
Necessitem identificar i mesurar persones (no cookies), per po-
der tenir accés als trajectes reals que recorrem com a consu-

midors en l’ecosistema digital fins al moment de la compra. No-
més així podrem tenir en compte els diferents punts de contacte 
i analitzar la seva contribució en termes de retorn d’inversió des 
d’una visió molt més holística, no només basada en l’últim clic 
previ a la conversió.

I en això continuem treballant, no només desenvolupant noves 
solucions de mesurament internes, sinó també establint nous 
acords de col·laboració estratègica amb empreses líders en 
atribució digital a nivell global, com els que recentment hem 
anunciant amb Neustar Marketshare i Visual IQ . L’objectiu és 
oferir cada dia més i millors eines als anunciants perquè poden 
avaluar l’impacte de les seves campanyes digitals, i optimitzar 
el nivell d’impacte de les seves accions futures.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La publicitat frena una miqueta. L’i2p i 
Infoadex situen en negatiu la inversió 
del primer semestre
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

La inversió publicitària durant el primer semestre del 2017 va 
caure un 1% en relació al mateix període de l’any anterior, se-
gons les dades de I2P. Durant els sis primers mesos del pre-
sent exercici, el volum total d’inversió va ser de 2.133,7 milions 
d’euros, enfront dels 2.156.000 del 2016.

Aquesta setmana, com veurem després, InfoAdex va situar la 
inversió entre gener i juny a 2.089,5 milions d’euros, un 0,04% 
menys que en els mateixos mesos de 2016.

Juntament amb els resultats del primer semestre, I2P inclou 
previsions sobre com evolucionarà la inversió en el conjunt de 
l’any. Aquesta font preveu que 2017 tanqui amb un augment de 
la inversió del 0,7%, fins als 4237700000 d’euros.

En l’explicació oferta per I2P, es diu que “la previsió del PIB indi-
ca que creixerà un 3,1%. Aquesta revisió a l’alça procedeix d’una 
aportació major de l’anteriorment prevista tant de la demanda na-
cional (2,5 punts percentuals) com del sector exterior (0,6 punts 
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percentuals). Això no obstant, s’ha reduït la previsió de creixe-
ment del consum de les llars a causa del repunt de la inflació “. 
Amb les dades del primer semestre inferiors al mateix període de 
l’any anterior, I2P afirma que “és possible que estiguem assistint 
a un canvi estructural en les inversions publicitàries i en conse-
qüència la seva relació amb l’economia estigui variant”.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix poder accedeix a les dades 
d’inversió del primer semestre d’i2p CLICANT AQUÍ 

Per Infoadex la premsa i les autonòmiques frenen el creixe-
ment de la inversió publicitària
Infoadex també acaba de donar a conèixer les dades d’inversió 
publicitària del primer semestre de 2017 i les notícies, com es pre-
veia i coincidint amb i2p, no són positives. La inversió publicitària 
dirigida a mitjans convencionals ha baixat lleument amb el -0,04% 
sobre el període equivalent de l’any anterior, mostrant una xifra 
de 2.089,5 milions d’euros, enfront dels 2.090,4 milions de 2016. 
Suplements i dominicals ( -11,2%), Diaris (-7,8%) i les televisions 
autonòmiques (-13,2%) llasten el creixement de la inversió.

Televisió, que segueix sent el primer mitjà pel seu volum d’inversió, 
es manté amb una evolució del 0,1% fins arribar als 1.115,8 mi-
lions d’euros en el primer semestre de l’any (l’evolució seria d’un 
-0,4% després realitzar-se una actualització en les dades d’algunes 
cadenes en 2016). Internet ha passat a ocupar el segon lloc en 
el rànquing de mitjans, en registrar un creixement del 8,5%, que 
es tradueix en una inversió, en el període gener-juny de 2017, de 
242,0 milions d’euros. Diaris concentra una inversió de 240.100.000 
d’euros que el situa en tercera posició, amb un descens del -7,8%.

Ràdio és el quart mitjà per volum d’inversió, amb un creixe-
ment, en el període, del 2,7%, aconseguint 195.900.000 en el 
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primer semestre de l’any (hauria crescut un 4,0% actualitzant 
les dades d’algunes cadenes en 2016). Exterior, amb una dis-
minució del -0,5%, se situa en uns ingressos publicitaris de 
147,9 milions d’euros. Revistes, la inversió en el semestre és 
de 123.800.000, presenta un descens en la inversió del -2,5% 
respecte al mateix període de l’any anterior.

Suplements i dominicals llancen un índex d’evolució del -11,2% 
sobre el semestre corresponent a l’any anterior, captant 13,2 
milions d’euros. Cinema baixa en un percentatge del -1,8%, 
de manera que assoleix una xifra, en el període gener-juny de 
2017, de 10,8 milions d’euros.  

En el primer semestre de 2017, la inversió publicitària del grup 
de les televisions estatals en obert ha crescut un 0,2%, que ha 
arribat als 1.012,7 milions d’euros, situant la seva quota de mer-
cat en el 90,8%. Al seu torn, la inversió publicitària en el grup 
de les televisions autonòmiques concentra en els sis primers 
mesos de l’any, una inversió de 55,2 milions d’euros, fet que 
suposa un descens de -13,2% sobre els 63.600.000 que es van 
registrar en el mateix període de 2016. Aquesta evolució situa 
la quota de mercat d’aquest grup de televisions en el 4,9%.

Els canals de pagament mostren en el període analitzat, un 
creixement del 17,4%, aconseguint una facturació en el 47,9 mi-
lions sobre els 40,8 milions que tenien en els primers sis mesos 
de l’any anterior, obtenint una quota del 4,3 % del mercat.
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La por al periodista
Per Juan Carlos Romero Puga, periodista  / Letras Libres 
(Mèxic)

Algun temps enrere, Arturo Pérez-Reverte va dedicar un llarg 
text al periodisme, en el qual recordava un moment quan com a 
reporter per primer cop el seu cap li va assignar entrevistar un 
polític local, el que el va obligar a reconèixer la por que tenia a 
fer-ho malament. La lliçó del seu editor va ser que quan com a 
reporter portés un bloc i un bolígraf a la mà -o qualsevol eina 
com les que avui estem emprant-, qui hauria de témer era el 
funcionari.

En aquesta visió del periodisme s’oculta la mateixa idea, però 
també el mateix parany d’aquella frase dubtosament atribuïda 
a George Orwell en desenes de compendis de cites per a tota 
ocasió: “Periodisme és publicar el que algú no vol que publi-
quis. Tota la resta són relacions públiques”. És a dir, que el re-
porter que no es troba en constant confrontació amb els actors 
de la informació no està fent periodisme en l’absolut.

Pérez-Reverte té un punt quan parla de la necessitat d’una 
premsa lliure, lúcida i independent, capaç d’enfrontar pública-
ment al poderós a les seves contradiccions, a les seves menti-
des, i de col·locar-lo en posició de perdre la seva influència i els 
seus privilegis. No obstant això, no és el periodisme, sinó el ciu-
tadà qui ha d’exercir com un contrapoder que manté els malvats 
a ratlla, ja que com ell mateix ho expressa, una premsa honrada 
obliga el lector a reflexionar sobre el món en què viu, “propor-
cionant dades objectives”, a més “d’anàlisis complementàries 
per millor desenvolupar aquest coneixement”.

Si bé l’escriptor es refereix a la premsa espanyola, hi ha clars 
paral·lelismes que poden traçar amb la nostra experiència, que 
permeten advertir, per exemple, la mateixa aterridora docilitat amb 
què empreses periodístiques se sumen a projectes polítics i em-
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presarials, adoptant les seves frases propagandístiques per titular 
la informació. És fàcil reconèixer-se en les seves paraules quan 
afirma que el periodisme d’avui no ajuda el ciutadà a pensar amb 
llibertat, que la seva tasca s’ha tornat convèncer-lo. Adoctrinar-lo.

Aquí i allà s’ha fet comú que tot assumpte polèmic es transfor-
mi en un pugilat visceral. Com Pérez-Reverte explica “sembla 
inconcebible que algú no militi en alguna cosa; i, en conseqüèn-
cia, no odiï com quedi fora del territori delimitat per aquesta 
cosa”. Aquest “amb mi o contra mi” també va enverinar les re-
daccions avui contaminades d’ideologies que pràcticament exi-
geixen militància a cada pàgina i mitja que s’escriu.

El periodisme hauria d’ajudar a la societat a constituir-se en 
un contrapoder, no a l’inrevés. Quan el periodista usurpa per 
a si mateix aquest paper, perd les seves eines; les empunya 
com armes, es torna protagonista de petites o grans heroïcitats 
que irònicament li guanyen el favor de grups a la recerca d’una 
parcel·la de poder polític que s’estenen certificats de llibertat i 
independència a periodistes i mitjans.

La crispació de molts exigeix banderes i frases fetes més que 
lectures, anàlisi i discussions, perquè com adverteix Gabriel 

Zaid, avui s’arriba a “la veritat per afiliació: no s’està del costat 
bo per tenir raó; es té raó per estar del costat bo”. Els espais 
informatius són cada vegada més trinxeres d’un públic que 
no creu en el bon periodisme sinó en el mer anihilament de 
l’enemic polític. Els seus titulars han abandonat el paper de 
mediadors socialment necessaris, que activen la capacitat de 
la gent per analitzar. Ara són intermediaris que donen temps 
i espais com un do a la societat, el que els permet mostrar la 
seva capacitat de convocatòria als polítics de torn i excloure’s 
de l’escrutini públic.

Pérez-Reverte escriu que sense por, tot poder es torna tirania. 
Però s’equivoca en traslladar al periodisme el poder de generar 
aquesta por.
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