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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: AMIC, ACPC i APPEC rebutgen la violència policial i secunden la vaga
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Alerta als mitjans de comunicació sobre l’ús del llenguatge discriminatori del trastorn mental

COMUNICACIÓ DIGITAL
Google anuncia una bateria de mesures per impulsar la subscripció en mitjans

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Zenith Vigía: El mercat publicitari centra les seves esperances en l’últim trimestre

NOVES EINES
Els mitjans espanyols comencen a implementar ads.txt per lluitar contra el frau publicitari

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
10 trucs per petar-ho a Facebook llegint diaris

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Bona nova per als periodistes: convertir en text els missatges d’àudio de WhatsApp
TRIBUNA: No eren periodistes ciutadans, sinó ciutadans complint el seu deure
PETIT REPORTATGE: Perquè la digitalització vol dir ser més ràpid però no més “tonto”
ANÀLISI: L’Informe de la Comunicació de l’INCOM dibuixa un futur de clarobscurs per a la premsa catalana
DOSSIER: L’auge dels models de pagament en el periodisme: Perquè a ells sí que els funciona?
OPINIÓ: Carrers sense periodistes
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AMIC, ACPC i APPEC rebutgen la 
violència policial i secunden la vaga
Per Comunicació 21

Les tres grans associacions de premsa i mitjans catalanes han 
mostrat el seu rebuig davant l’actuació de les forces d’ordre 
públic espanyoles contra la ciutadania durant el referèndum 
d’autodeterminació. A més, les tres han donat suport a l’aturada 
general d’aquest dimarts convocada per CGT, Intersindical 
CSC, COS i IAC, i a la qual s’han sumat CCOO, UGT, PIMEC i 
CECOT, entre d’altres.

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació ha expres-
sat la seva “absoluta indignació” davant l’actuació de les forces 

d’ordre públic espanyoles contra la ciutadania durant el referèn-
dum d’autodeterminació.

“Fets vergonyosos i impropis d’un Estat que presumeix de de-
mocràtic i membre de la Unió Europea”, assenyala en un comu-
nicat on rebutja les actuacions d’un Govern (l’espanyol) “que 
cada vegada s’allunya més de la ciutadania i del tarannà cívic i 
democràtic que caracteritza el nostre país”.

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha manifestat 
la seva “més contundent repulsa” a l’operació policial contra el 
referèndum, i el rebuig a “tota classe de violència”. “Catalunya 
i la nostra gent no es mereix el tracte i la brutalitat que es va 
fer palesa ahir, per part de les forces d’ordre públic de l’Estat”, 
lamenta en un comunicat.

A més, l’ACPC encoratja els seus mitjans “a què continuïn fent 
de testimonis d’aquest moment de la nostra història, que no de-
fallim i estiguem al costat de la raó, de la fermesa i la llibertat”.

Finalment, l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català 
també ha condemnat “enèrgicament la brutal actuació” de la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil per “reprimir el dret de vot 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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dels catalans” en el referèndum d’autodeterminació. (de Comu-
nicació 21)

L’ #1Oct genera gairebé 12 milions de 
tuits

Segons el digital de Comunicació i Publicitat Ipmark, els es-
deveniments al voltant del referèndum de l’1 d’octubre van 
ser seguits minut a minut a les plataformes social media a tot 
l’Estat espanyol. Entre el 24 de setembre i diumenge passat es 
van generar 11,8 milions d’ tweets, publicats per més d’1,4 mi-
lions d’usuaris únics, amb un abast potencial de 58.000 milions 
d’impressions.

El mateix 1 d’octubre van ser 5.950.000 de tuits, amb un pic a 
les 14:54, amb 7.126 publicacions per minut. Entre els missat-
ges que més engagement van crear en l’univers social mitjana 
destaca un tuit del periodista Jordi Évole, que va obtenir 82.000 
retuits i 94.617 “m’agrada”, així com els de l’exfutbolista Carles 
Puyol, amb 47.584 retuits i 89.868 likes, i el del futbolista Ge-
rard Piqué, amb 45.200 retuits i 104.282 likes.

Els usuaris que van tuitejar sobre l’1-O ho van fer incloent en 
les seves publicacions hashtags relacionats amb el referèn-
dum català. El més utilitzat va ser # 1Oct, emprat en 542.563 
tuits, seguit de les etiquetes #CatalanReferendum i #Catalonia, 
utilitzades 450.113 i 257.607 vegades, respectivament. Altres 
hashtags empleats van ser: # 1O, #Votarem, #APorEllos i #Ca-
talunya, entre d’altres.

Del volum total de tuits, el 56,6% es van fer en castellà, enfront 
del 24,9% en català. Pel que fa al gènere dels tuiters, el 61% 
van ser homes, enfront del 39% de dones.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En el rànquing dels polítics que més conversa van acaparar en els 
social media Rajoy se situa en primera posició, amb 447.000 men-
cions; seguit per Puigdemont, amb 268.000; l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, amb 236.000; i Pablo Iglesias, amb 178.000. 
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden veure la infografia sobre 
aquestes dades realitzada per IPMARK. Només cal CLICAR AQUÍ  
(d’Ipmark)
  

Seguiment desigual de l’aturada entre 
els mitjans catalans

L’aturada general convoca-
da com a mostra de rebuig 
per la repressió policial du-
rant el referèndum de l’1-O 
va tenir un seguiment des-
igual entre els mitjans cata-
lans. TV3 i Catalunya Ràdio 
es van adherir a la convocatòria i van fer serveis mínims de pro-
gramació i plantilla. Durant tot el dia només es va emetre progra-
mació informativa centrada en l’aturada, una programació que es 
va seguir de forma simultània per tots els canals de la corporació. 

Una situació similar es va donar a RAC105 i RAC1, on la pro-
gramació musical va ser interrompuda puntualment per butlle-
tins informatius centrats en el desenvolupament de l’aturada. 
8TV, televisió del Grupo Godó, també va alterar la seva progra-
mació amb motiu de l’aturada. El programa Catalunya Directe 
va emetre un especial en què es van explicar les concentra-
cions arreu de Catalunya.

Pel que fa a la premsa escrita, El Punt Avui, L’Esportiu de Ca-
talunya i l’ARA no van sortir als quioscos, ja que es van sumar 
a l’aturada general. En canvi, altres diaris com El Periódico, La 
Vanguardia, El Segre i els esportius Sport i Mundo Deportivo sí 
que van sortir. (de diari Ara)

Mèdia.cat recull els atacs a la llibertat 
de premsa

L’observatori crític dels mitjans Mèdia.cat ha activat un lifelog 
“minut a minut” per recollir els atacs a la llibertat de premsa i el 
dret a la informació que es vagin produint amb motiu del mo-
ment històric que viu el país. Les incidències es difonen a les 
xarxes socials amb l’etiqueta #MapaCensura1O.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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A principis d’any, Mèdia.cat va posar en marxa la tercera edició 
del Mapa de la Censura als Països Catalans, el qual documen-
ta casos o intents de censura, pressions, intimidacions o ame-
naces a la llibertat d’expressió, informació o premsa. La llista 
inclou amenaces i agressions a periodistes. 

L’ofensiva contra el referèndum d’independència de Catalunya 
de l’1 d’octubre ha fet que en els últims dies es multipliquin 
els casos de limitació de llibertats que el mapa recull. Els han 
localitzat amb icones en forma d’estrella. Per veure la resta de 
casos de l’any que no tenen a veure amb l’1-O, cal fer clic a 
la llegenda i activar la visualització de la resta de categories, 
diferenciades per colors segons el tipus d’incident. Es pot vi-
sualitzar el Mapa de la Censura CLICANT AQUÍ  

Queixes a TVE a Catalunya i Ràdio 4
Els treballadors de TVE Catalunya i Ràrio 4 han rebu-
tjat rotundament el tractament informatiu del referèndum 
d’autodeterminació de l’1 d’octubre i l’operació policial per in-
tentar impedir-ho. Els professionals han denunciat al Consell 
d’Informatius de TVE “la manipulació indigna i la censura” en 
la cobertura de la jornada. Les peces es van haver d’enviar 
a Madrid en brut i des d’allà s’editaven segons el seu criteri, 

amb menyspreu absolut cap als periodistes i professionals que 
RTVE té a Catalunya. (d’AEC)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

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

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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Alerta als mitjans de comunicació 
sobre l’ús del llenguatge 
discriminatori del trastorn mental
Per Grup de Periodistes Ramon Barnils

Arran de l’increment de notícies sobre el procés polític català, el 
GPRB demanem tolerància zero cap a expressions i metàfores 
que estigmatitzin la salut mental.

L’ús metafòric que estem sentint aquests dies als nostres mi-
tjans de referència, en alguns casos, és abusiu, innecessari i 
discrimina les persones per raó de la seva salut mental.

Especialment en aquests moment delicats volem recordar a po-
lítics, periodistes i tertulians que evitin popularitzar i difondre 
l’ús de llenguatge discriminatori.

Des d’Obertament, l’aliança catalana de lluita contra l’estigma 
de la salut mental, juntament amb el Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils volem posar de manifest que en els darrers mesos 
mitjans de tot l’Estat han incrementat notablement l’ús mediàtic 

d’expressions referents a la salut mental, vinculades a la situa-
ció política catalana, que no fan més que generar un imaginari 
pervers i fals sobre la realitat de les persones que conviuen 
amb un TM.

Cal evitar utilitzar els termes psiquiàtrics com esquizofrènic, bi-
polar, psicòtic o similars per adjectivar situacions o idees caòti-
ques, irracionals, extravagants o simplement contràries a les 
ideologies dominants. Tal i com s’argumenta a la Guia de Mi-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tjans d’Obertament, seria preferible buscar recursos lingüístics 
o qualificatius que no apel·lin a la salut mental. Tanmateix, cal 
posar especial atenció a titulars alarmants o sensacionalistes 
que utilitzen diagnòstics de salut mental per captar l’atenció ja 
que perpetuen els mites i estereotips negatius sobre salut men-
tal, augmentant així l’exclusió de persones amb alguna proble-
màtica d’aquest estil.

L’any 2015 Obertament i Grup de Periodistes Ramon Barnils 
vam elaborar el primer Observatori de mitjans i salut mental de 
Catalunya. D’entre les principals conclusions s’alerta sobre la 
perillositat de l’ús metafòric i corromput del llenguatge. Aquesta 
tendència és especialment nociva, segons apunta l’informe de 
2014, quan terminologia pròpia de la salut mental s’empra per 
la desqualificació política o intel·lectual.

Alguns exemples que posen de manifest aquesta situació els 
podem trobar amb l’ús de terminologia que fa referència a ‘es-
quizofrènia’, ‘psicosi’, ‘bipolar’ o ‘manicomi’, entre d’altres:

“La ruptura y la esquizofrenia” - “Psicosis en el Parlament” - 
“La ‘esquizofrenia’ de Cataluña a la hora de venderse fuera” 
- “L’esquizofrènia catalana” - “Catalunya és bipolar” - “Destapan 

la esquizofrenia separatista” - “El manicomio catalán” - “La po-
lítica té un cert punt d’esquizofrènia” - “A Catalunya patim una 
esquizofrènia identitària”.

El perill dels continguts estigmatitzants en els mitjans de comu-
nicació és que retroalimenten uns prejudicis ja existents que es 
reflecteixen en els estereotips que projectem sobre l’imaginari 
col·lectiu de la salut mental i finalment aquest acaba per mate-
rialitzar-se en comportaments discriminatoris reals que afecten 
directament a la inclusió i qualitat de vida de moltes persones.

Què plantegen els mitjans canadencs 
per sobreviure?
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

 
Les aliances de mitjans 
europeus comencen a 
ser habituals. La caigu-
da d’ingressos publicitaris 
que van a parar a mans del 
duopolio d’Internet porta a 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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empreses rivals a unir-se per lluitar en igualtat de condicions 
contra un enemic comú. La premsa canadenca va en aquesta 
mateixa línia i llança les seves propostes en busca de la super-
vivència.

La Fundació Canadenca de Periodisme va reunir un grup 
d’editors per parlar sobre el futur del periodisme en una xerrada 
titulada “Una constant canvi: quins seran els pròxims passos 
per a la comunicació?”.

Els col·legues canadencs van arribar a la mateixa conclusió a 
la que s’ha arribat a Europa. El nou propietari de L’Actualité, 
Alexandre Taillefer, va assegurar que els mitjans tenen a les pla-
taformes d’publicitat estrangeres “un enemic comú”. Per aquest 
motiu, proposem a les empreses periodístiques treballar juntes, 
“ja sigui amb una agència publicitària, per a la monetització, o 
per a les dades que puguem tenir sobre els ciutadans de Qué-
bécs. Google i Facebook no ens podran treure això “. Taillefer 
va arribar fins i tot a parlar d’una cooperativa d’informació per-
sonal propietat dels ciutadans.

Pel que fa als models empresarials, Taifeller va insistir que la 
bona relació amb el públic ha de ser monetitzada i la depen-

dència dels anunciants reduïda. En aquesta mateixa línia, Brian 
Myles, director de Le Devoir, va assenyalar que dos terços dels 
seus ingressos provenen de les subscripcions. La seva aposta 
és per un model de subscripció amb un muro de pagament, 
perquè es va mostrar convençut que hi ha un nínxol que paga 
per la informació de qualitat.

La Presse abandonarà el paper definitivament el 2018 per anar 
completament en format digital. L’editor Guy Crevier, tenia un 
altre concepte de futur, que passa per comptar amb “una plata-
forma eficient i fluida, i demostrar la seva eficàcia, entre uns al-
tres, als anunciants”. En opinió, el problema és que per aconse-
guir-ho és necessària “una transformació que té un cost elevat”. 
‘La Presse’ ja obté entre 65 i 70 milions de dòlars d’ingressos 
per publicitat digital.

Els editors es van lamentar que el govern no tingués interès per 
ajudar als mitjans. Prova d’això, va assenyalar Myles, és que 
han posat més publicitat a Facebook en sis mesos que en tots 
els anys anteriors.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del 
sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com.
Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU 
d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi 
C0611A08663619. NRI: 2053-2017/09681

Et presentem Family Assegurances, perquè fer les coses en família té molts avantatges. Ara i fins al 31 d’octubre, amb el 
Pack multiAssegurances i l’alarma de Securitas Direct podràs començar a beneficiar-te’n. 
A CaixaBank, totes les assegurances fan família.

Fer les coses en família 

té molts avantatges 

AMIC 188x122.indd   1 10/8/17   9:31
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Les rebaixes de la premsa en paper es 
multipliquen: El País, al preu de 2002

 
Segurament si li preguntem a un Millennial el preu del periòdic la 
majoria no el sàpiga. Ja no cal dir si li qüestiones sobre les va-
riacions que pateixen els caps de setmana quan les capçaleres 
encarten les seves revistes i suplements. La premsa en paper 
ha anat pujant progressivament els seus preus i la seva caiguda 
en vendes ha seguit un ritme similar, segons certifica el seu me-
surador l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD). Tot i que els 
responsables dels diaris saben que el present és digital -el futur 

a hores d’ara també, encara que mai se sap- i per això els seus 
majors apostes dels últims anys s’hagin enfocat en aquest sentit.

No obstant això, tots aquests directius també són conscients 
que el paper juga una basa irrenunciable  de moment en la seva 
fortalesa i credibilitat com a mitjà de cara a anunciants i lectors. 
La sagnia de seguidors que compren premsa impresa sembla 
irremeiable, però resulta obligatori intentar frenar aquesta cai-
guda per intentar minimitzar al màxim els danys causats per la 
crisi del paper. Una de les estratègies que més s’ha implemen-
tat per a la qual aconseguir-ho ha estat la rebaixa dels preus 
en les subscripcions, una tendència que en molts casos porta 
associat el regal de productes de diversa índole.

Si ens fixem en les ofertes de les subscripcions d’El País compro-
varem que el preu del diari s’equipara gairebé al que tenia abans 
del canvi de pessetes a euros. Per exemple, si estem interessats 
en la modalitat de Subscripció Premium el preu mensual ascendi-
ria a 31,83 euros. Això suposaria tenir cada dia El País en paper, 
els seus suplements i revistes corresponents i un compte de Kios-
ko+ amb accés a tots els productes en qualsevol dispositiu mòbil 
per 1,06 euros. Recordem que abans del canvi de moneda en 
2002 el periòdic costava 150 pessetes, és a dir, 90 cèntims.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Això suposa que el preu de El País (més els seus suplements i 
revistes encartats) es trobi en aquests moments sota “mínims” 
per als seguidors que comptin amb subscripció. En el cas de no 
tenir-la el lector que compra el diari al quiosc ha de pagar de 
dilluns a divendres 1,50 euros, mentre que els dissabtes haurà 
de desemborsar 2 euros i els diumenges 2,80 euros. La neces-
sitat d’augmentar el nombre de subscriptors ha empès a grups 
com Prisa a baixar de manera dràstica els seus preus amb des-
comptes que com aquest cas arriben al 40%. (de Prprensa)

The Wall Street Journal tanca la seva 
edició impresa d’Europa i Àsia
 
El del divendres, 29 de setembre de 2017, va ser l’últim exem-
plar de les edició impresa d’Europa del diari The Wall Street 
Journal, segons va anunciar el mateix diari. Avui, divendres, 
6 d’octubre, es publicarà per última vegada l’edició d’Àsia del 
WSJ. La companyia editora del diari novaiorquès ha explicat 
que, en alguns mercats, com a la ciutat de Tòquio, s’oferirà en 
data pròxima l’edició d’Estats Units del WSJ.

El diari atribueix la decisió d’acabar amb aquestes edicions a la cai-
guda de la publicitat impresa i al creixent focus en l’activitat digital. A 
més, The Wall Street Journal es troba enmig d’un ampli procés de 
reorganització de la seva estructura editorial que té l’objectiu de con-
vertir el diari en una operació periodística molt orientada al mòbil.
 
El WSJ va començar a oferir una edició impresa diferent per al mercat 
asiàtic el 1976 i a Europa el 1983. Els editors i reporters que treballen 
a les delegacions internacionals del WSJ seguiran produint contin-
guts informatius per a les diferents plataformes del diari. (de Poynter)

Grupo G+J canvia de nom

El grup de comunicació Grup G+J Espanya ha passat a deno-
minar-se Zinet Media Group, denominació que figurarà en totes 
les seves publicacions i mitjans audiovisuals. Aquest canvi de 
denominació no té implicacions editorials i forma part de la cul-
minació del procés de compravenda que es va produir el pas-
sat u de desembre i mitjançant el qual la Companyia Hispano 
Alemanya de Finances i Inversió en Capital, Societat Limitada, 
va adquirir el 100% de les participacions de GyJ España Edi-
ciones. (d’AEC)
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Google anuncia una bateria de 
mesures per impulsar la subscripció 
en mitjans
Per Marketing Digital

 
Google acosta posicions amb els mitjans de comunicació. La 
companyia ha presentat un pla per impulsar els serveis de 
subscripció de pagament en publicacions digitals. Una iniciativa 
que busca millorar la seva relació amb els mitjans al canvi de 
contribuir a l’increment dels seus ingressos.

Segons ha informat Richard Gingras, vicepresident de Google 
News, han començat a parlar “amb els editors de mitjans per 

informar-los sobre com podem oferir-los suport en les seves 
subscripcions”.

D’aquesta manera, la primera decisió suposa la desaparició de la 
política First Click Free (primer click gratuït), que requeria als edi-
tors oferir un mínim de tres articles de forma gratuïta a través de 
Google Search i Google News, abans de presentar als usuaris 
unes pàgines de pagament. Tal com reconeix l’executiu, el mer-
cat ha evolucionat i “cada vegada més publicacions poden cons-
truir un negoci sostenible mitjançant continguts de pagament”

En el seu lloc, el cercador posarà en marxa un model de Mostres Gra-
tuïtes, en què els editors podran decidir sobre la quantitat d’articles 
que volen oferir als potencials subscriptors de forma gratuïta.

La quantitat d’articles la determinarà cada editor, basant-se en 
la seva pròpia estratègia, ja que Google considera que cada 
cas és particular. Es tracta d’un pas iniciat després dels expe-
riments que ha realitzat durant mesos amb mitjans com New 
York Times i Financial Times.

El cas de Wall Street Journal
La tecnològica ha adoptat aquesta solució al voltant d’un dels 
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punts que més tensions li ha generat amb els mitjans. De fet, 
Wall Street Journal va decidir abandonar el model del First Click 
fa mesos, el que per una banda va fer caure el seu trànsit tot i 
que, de l’altra, va disparar el nombre de subscripcions digitals.

A més llarg termini, Google ha anunciat el procés de creació d’una 
gamma de productes i serveis destinats per ajudar els editors a 
arribar a noves audiències i convèncer els usuaris per subscriure.

Així mateix, també estan examinant la simplificació de tot el procés 
de compra per facilitar la subscripció i l’accés a aquests contin-
guts en les diverses plataformes. “El nostre objectiu és facilitar les 
subscripcions a tot arreu i per a tothom”, ha assegurat Gingras.

La Caixa llança un projecte editorial

L’Obra Social “la Caixa” ha 
llançat, al costat de l’agència 
de publicitat & Rosàs, la 
nova editorial de temàtica 
social Ànima, que comptarà 
amb col·laboracions i perso-

nalitats com Shakira, els periodistes Iñaki Gabilondo i Josep 
Corbella i el futbolista Gerard Piqué. En el nou espai es parlarà 
del social des de l’optimisme i la diversitat.

Ànima és una iniciativa en línia (en forma de pàgina web, en la 
qual s’aniran publicant setmanalment notícies, assajos i con-
tinguts audiovisuals, que seran amplificats a través d’uns per-
fils de xarxes socials específics. Ha estat pensada per ser una 
plataforma o lloc de trobada de les infinites realitats socials del 
nostre món: acollirà tant continguts socials relacionats amb ini-
ciatives de l’Obra social “la Caixa” com altres relacionats amb 
qualsevol altre àmbit d’interès social. L’agència de publicitat 
que es troba darrere d’aquest projecte, & Rosàs, afirma que es 
tracta de “continguts que transcendeixen el format publicitari 
tradicional que ja s’ha convertit en una cosa moltes vegades in-
vasiu i, per tant, ineficaç”. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Patch, la plataforma de Facebook 
CrowdTangle per a xarxes de mitjans 
hiperlocals

Al blog de Facebook 
Media s’explica aquesta 
setmana l’ús que fa la 
xarxa nord-americana de 
mitjans hiperlocals Patch 
de la plataforma Crowd-
Tangle, propietat de Fa-
cebook. CrowdTangle, 

eina que Facebook ofereix de manera gratuïta als mitjans des 
de gener d’aquest any, després de la seva adquisició, permet 
entre altres coses descobrir i analitzar els continguts de més èxit 
a les xarxes socials, realitzar comparacions amb la competència 
o descobrir quins són els influencers més rellevants.
 
Patch està present en més de 1.200 ciutats, i cada edició local 
compta amb el mateix compte de Facebook i Twitter. Patch uti-
litza CrowdTangle per poder seguir de manera eficient el com-
portament social de tots aquests comptes.

Els lectors d’El Butlletí poden ampliar aquesta informació des 
d’aquest link (de Media.fb)

ElNacional.cat busca ampliar mercat i 
influència amb una edició en anglès

La publicació fundada per José Antich ha doblat la seva audièn-
cia en els dos últims mesos, superant els 2 milions d’usuaris 
únics a l’agost, segons les últimes dades ofertes per comScore. 
En concret, aquest mes  va arribar als 2.330.000 de visitants, 
uns registres que li han permès ampliar la diferència amb els 
seus competidors: tant amb el  Ara.cat ( 1.790.000), com amb  
NacioDigital.cat (1,28 milions).

Segons Dircomfidencial, aquest ascens tan fulgurant ha coinci-
dit, d’una banda, amb el punt àlgid del procés independentista 
de Catalunya i, de l’altra, amb la posada en marxa d’una secció 
de notícies en anglès per part del digital. Al diari consideren que 
el públic objectiu en llengua catalana no supera els 4 milions 
de lectors. A més, dibuixen un perfil molt definit per a aquest 
tipus de lector, més gran de 18 anys i amb cert interès per la 
informació.
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Aquests factors, units al fet que després dels últims resultats 
d’audiències la publicació estima que té cobert més de la meitat 
del mercat en català, aproximadament, han propiciat el llança-
ment d’una versió en anglès.

Antoni Maria Piqué, director de projectes, explica a Dircomfi-
dencial que “la iniciativa parteix, amb algun matís, de la mateixa 
idea que ens va portar a produir continguts en llengua espan-
yola”. És a dir, ampliar el mercat del mitjà. “Havíem de tenir una 
àrea on poder créixer que fos una mica més gran”, continua, “i 
si tenim prestigi com a mitjà de referència en català, el podem 
tenir en anglès”.

Així doncs, des de fa un mes en ElNacional.cat ofereix infor-
mació en tres idiomes: català, castellà i anglès. En relació a 
aquest últim, treballa en la selecció i traducció d’un nombre de-
finit d’informacions. Es tracten de notícies i articles publicats a 
la portada d’aquest mateix dia. També s’ha apostat per traduir 
les columnes d’algunes firmes del digital i l’editorial que escriu 
diàriament Antich. Si en els primers compassos les notícies en 
castellà representaven entre un 11% i un 13% del tràfic total, 
avui dia aporten el 40%. (d’AEC)

El Confidencial experimenta amb 
continguts tancats per fidelitzar més 
lectors

El diari digital El Confidencial tanca algun dels seus contin-
guts exclusivament per als seus usuaris registrats, encara que 
després els obre a la tarda. Les proves van començar fa unes 
setmanes i de moment es basen en la publicació d’un tema 
a la portada del matí. Quan un lector que no pertany a la co-
munitat d’El Confidencial intenta accedir a aquesta informació, 
immediatament se li demana donar-se d’alta per poder accedir 
al contingut. Fonts del diari expliquen que el contingut es manté 
cadenat durant el matí i a la tarda s’obre a tots els lectors.

L’equip d’innovació del digital està tractant de provar diferents 
estratègies per millorar la retenció dels lectors que entren direc-
tament a través de la barra de navegació o buscant la marca 
en cercadors. De moment s’està experimentant amb continguts 
tancats, però no es descarta provar amb altres productes que 
aportin un valor afegit a l’experiència de l’usuari. A El Confiden-
cial defineixen a aquest tipus d’usuaris fidels com ‘parroquians’. 
El públic que accedeix de forma directa a la portada representa 
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al voltant del 50% del seu trànsit total, segons les eines de me-
surament internes. Prenent com a referència els 12,3 milions 
d’usuaris únics que va registrar el digital el passat mes d’agost 
-en base a comScore-,  l’audiència directa vindria a representar 
al voltant d’uns 6 milions, aproximadament. Aquest percentatge 
el situa entre els mitjans europeus amb un públic més fidel. (de 
Dircomfidencial)

Estudi de la CRJ sobre models de 
pagament en els principals diaris 
digitals dels EUA

La Columbia Journalism 
Review (CJR) ha pu-
blicat un informe en el 
qual analitza els models 
de pagament existents 
en els 25 principals 
llocs web de diaris dels 
Estats Units. L’informe 

indica que la majoria dels diaris més grans d’Amèrica seguei-
xen utilitzant estratègies de subscripció digital que prioritzen el 

trànsit, els ingressos publicitaris i la promoció, malgrat el col · 
lapse en curs de les taxes d’anuncis de display.
 
Una de les conclusions d’aquest informe és que els mitjans 
segueixen utilitzant estratègia de subscripció digital “que prio-
ritzen el trànsit, els ingressos publicitaris i la promoció, tot i la 
caiguda continuada de les tarifes dels anuncis display”. És a dir 
que a l’edat del payday, el contingut gratuït continua sent el rei 
dels llocs web de diaris.

Els lectors d’El Butlletí poden obtenir un ampli resum d’aquest 
informe en el següent link (de Columbia Journalism Review)

Neix al Brasil el sistema de microfinançament 
de continguts digitals Libre

Libre és una nova plataforma llançada recentment al Brasil que 
permet als usuaris finançar continguts periodístics digitals a tra-
vés de micropagaments. En un article publicat aquesta setma-
na al blog del Centre Knight per al Periodisme en les Amèriques 
es parla d’aquest nou sistema que ja han començat a utilitzar 
llocs web de Brasil com Aos Fatos, va de Bike o Gastrolândia.
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Libre, una nova tecnologia de microfinançament per al pe-
riodisme digital, pretén ajudar els mitjans brasilers a solucio-
nar aquest impàs. L’eina utilitza un mecanisme similar al dels 
“m’agrada” i al de compartir informació en xarxes socials, però 
proposa la transformació d’aquestes manifestacions d’estima 
pel contingut en un suport financer per als mitjans i per als pe-
riodistes.
 
A les notícies d’aquests mitjans apareix un botó de Libre en el 
qual es convida als usuaris a realitzar una aportació econòmi-
ca. Els usuaris han de crear un compte a Libre i contractar un 
pla mensual de prepagament per a poder fer aportacions en 
aquells mitjans i continguts que els agradin. Més informació a 
https://midialibre.org.br/ (d’AEC)

Nova etapa a Clarín: la producció de 
notícies serà 100% digital

Davant d’una revolució tecnològica que s’accelera i una crei-
xent demanda de notícies a través d’Internet, el diari argentí 
Clarín posa en marxa una nova i ambiciosa etapa del seu pro-
cés de transformació digital. El canvi inclou una profunda reor-
ganització de la seva redacció per la qual les rutines de treball 
es tornen 100% online i la producció de continguts es realitza 
les 24 hores per a tots els suports. Avui, Clarín.com és líder 
d’audiència al país.

Les reformes generals aposten per “una transformació radical 
de la manera en què fem periodisme, per respondre a les no-
ves demandes del nostre públic i brindar informació de qualitat 
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en tots els formats i dispositius. El mitjà digital ens obliga a un 
procés d’edició continu i unificat on les notes es produeixen ni 
bé succeeixen i després s’enriqueixen per al diari imprès”, va 
explicar Ricardo Kirschbaum, editor general.

Per transitar per aquest camí, es reorganitzen els horaris de 
treball de la redacció perquè la producció periodística es realitzi 
de manera integral des de les primeres hores del dia. “Anem a 
produir les notes en una redacció de treball continu les 24 hores 
del dia. A Clarín ja no es treballarà per a la Web o per al diari 
de paper: es crearà contingut útil per a totes les plataformes, 
entre elles l’edició impresa, que seguirà oferint un valor afegit 
als seus lectors”, segons l’editor.

En la nova estructura de la redacció, un equip de periodistes 
amb àmplia experiència quedarà a càrrec de manera exclusiva 
de l’edició de l’imprès. Dependrà de la Taula Central de Redac-
ció, que també tindrà al seu càrrec la supervisió general del 
web. La Taula Visual, en tant, es reforçarà per enriquir la cober-
tura amb una sòlida producció de fotografies i vídeos.
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Zenith Vigía: El mercat publicitari 
centra les seves esperances en l’últim 
trimestre
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Després d’un primer semestre pràcticament pla (amb caigudes 
de l’1,0% segons i2p o del 0,04% en la versió d’Infoadex) dels 
panelistes de Zenith Vigía mantenen l’optimisme i esperen que 
l’any es tanqui amb un creixement del 2,9 %. Això suposa un 
creixement proper al 6% durant la segona part de l’any.

Zenith Vigía és un panell compost per directius de mitjans de 
comunicació que, cada dos mesos expressen la seva opinió 
sobre les perspectives del mercat publicitari de mitjans que diri-
geix Eduardo Madinaveitia, investigador a Zenith Media.

Les previsions s’han anat adaptant al llarg de l’any des un ma-
jor optimisme en els primers mesos fins a les xifres actuals; en 
els dos últims mesos la previsió per al conjunt dels mitjans es 
redueix en set dècimes.

Per primera vegada en els últims anys no s’espera un creixe-
ment de la inversió publicitària superior a l’increment del PIB. 
Després de la crisi econòmica i la creixent digitalització de la 
població, cada vegada hi ha més oportunitats de comunicació 
per a les marques que no es tradueixen en inversió publicitària 
en mitjans.

Les expectatives de creixement d’inversió es mantenen per tots 
els mitjans excepte els impresos tot i que en el primer semestre 
la Televisió, la Publicitat Exterior i el Cinema també van regis-
trar caigudes segons les fonts de dades esmentades.

Previsions d’inversió
Les previsions d’inversió per mitjans experimenten lleugeres 
variacions respecte a les que obteníem al juliol. En el cas de 
la Ràdio (+0,4%) i d’Internet (+0,2%) aquestes variacions són 
positives. Aquests mitjans són els que van registrar millor com-
portament durant el primer semestre.
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El sector en què els panelistes dipositen una major confiança en el 
seu creixement d’inversió és el de l’Automoció. També s’esperen 
creixements en el de Banca i Finances i en el de Telefonia i Teleco-
municacions. La proporció entre el nombre de sectors per al qual 
s’espera creixements d’inversió i el dels que s’espera descensos 
es manté pràcticament en el mateix valor (1,7) que al juliol.

Els índexs de percepció es mantenen positius, tot i que baixen. 
L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau una 
mica més de 12 punts però es manté en una posició molt sa-
ludable: 58,9 que podem traduir com “bo tirant a molt bo”. La 
caiguda és més gran en el cas de l’IPMP (Índex de Percepció 
del Mercat Publicitari) que perd més de 30 punts i es queda en 
un 8,0 (regular tirant a bo).

La distància entre els dos índexs es continua ampliant el que sem-
bla corroborar que s’ha trencat l’habitual correlació entre ells. El 
mercat publicitari ja no segueix el pas de l’activitat econòmica. Po-
dria ser una bona notícia per al cas d’una hipotètica futura crisi.

Previsions per mitjans
Les variacions des del mes de juliol no són molt importants; en 
cap cas suposen un canvi de signe. Les previsions d’inversió 

per mitjans poden veure a la taula següent. Es comparen amb 
les previsions elaborades al juliol. A la tercera columna es re-
presenta el sentit de la variació. Un signe + indica que la previ-
sió és ara millor; un signe - que la previsió ara és pitjor.

La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo on Line
S’espera que la inversió en publicitat en Xarxes Socials abast 
aquest any els 66.300.000 d’euros, fet que suposa un incre-
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ment de gairebé un 10% respecte a la xifra estimada com a 
tancament per a l’any 2016.

La inversió en Vídeo on Line podria ascendir a 74,3 milions 
d’euros. Aquesta xifra suposa un augment d’una mica més del 
9% sobre la xifra estimada com a tancament per a l’any passat.

El vídeo “in stream” (pre, middle i post roll) continua sent l’opció 
que s’usa en major mesura: un 64,1% per “in stream” i el 35,9% 
per “in banner”.

Inversió en Audio on Line i compra programàtica
L’Audio on Line està vivint un bon any segons impressions del 
sector. Podria representar un 4,0% del total de la inversió di-
gital, encara que sembla créixer a un ritme menor que altres 
opcions digitals.

En els últims mesos s’ha parlat molt sobre compra programàti-
ca i s’ha mantingut el discurs sobre els adblockers que es va 
imposar en la segona part del passat any. Segons l’opinió dels 
panelistes de Zenith Vigía la Compra Programàtica pot repre-
sentar en l’actualitat un 19,3% de la inversió digital, un percen-
tatge que creix en cada nova entrega de l’estudi. El 95% dels 

panelistes creu que aquest percentatge seguirà augmentant en 
els pròxims mesos.

Tots els panelistes creuen que la progressiva implantació de 
bloquejadors de publicitat canviarà la manera de comprar pu-
blicitat digital. Un 11% creu que aquesta manera canviarà molt.

Branded content
El branded content, els continguts generats per les marques, 
representa una proporció creixent de la inversió publicitària. Un 
35% dels panelistes creu que aquesta forma de comunicació de 
les marques creixerà molt al llarg d’enguany 2017. La proporció 
d’aquesta inversió que s’ha de destinar a la creació del contin-
gut és d’un 43,5% mentre la que correspon a seva distribució / 
promoció ha de ser un 56,5%.

I si Facebook irrompés en el sector 
dels classificats en línia?

El 35,3% dels professionals del sector dels classificats en línia 
veu a Facebook com el competidor més fort de cara al futur. Així 
es desprèn d’una enquesta realitzada per Mitula Group que, 
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però, apunta a un nou model de negoci dirigit cap als ingressos 
transaccionals.

El mercat dels classificats en línia és un sector dinàmic i en 
constant evolució que, actualment, s’enfronta a interessants 
reptes de futur, com la irrupció de nous actors i la inclusió de 
nous models tecnològics (Big Data). Segons l’informe Online 
Classifieds Industry de Mitula Group, realitzat en col·laboració 
amb Global Online Classifieds, un dels aspectes que més pre-
ocupa en el panorama general dels classificats en línia és la 
irrupció de competidors d’altres àmbits però amb gran força a 
Internet, com Google i, especialment, Facebook. Malgrat això, 

el sector encara el futur amb optimisme i amb un canvi de rumb 
a l’horitzó que, presumiblement, el guiarà cap a un nou model: 
els ingressos transaccionals.

Són els resultats d’una enquesta realitzada als principals líders 
de la indústria que s’ha presentat aquesta setmana a la con-
ferència de Lisboa del prestigiós portal especialitzat Property 
Portal Watch, una de les cites anuals més importants del sector.

Segons aquest sondeig, interessen els moviments des de dins 
del sector, però també els que provenen de fora de la indústria, 
com les xarxes socials i les grans empreses d’Internet. El sector 
veu com possibles competidors de futur a Google (21.6% dels 
enquestats) i, sobretot, a Facebook (35.3%). De fet, aquests 
actors preocupen més que l’aparició de jugadors amb models 
disruptius al mercat (44.8%), l’arribada de competidors amb el 
mateix model de negoci (11.2%) o que la fusió entre grans ju-
gadors (17.2%).

Big Data i plans de futur de les empreses del sector
A més d’aquest canvi, l’element que els participants en 
l’enquesta considera més rellevant per al futur del sector dels 
classificats en línia és el Big Data. Tant, que un 44.8% dels en-
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questats ho considera l’aspecte més important en els propers 
anys en la indústria.

L’enquesta també aprofundeix en els plans de futur de les em-
preses del sector, el que permet conèixer que un 56.9% dels 
enquestats té previst llançar nous productes o serveis aviat i 
que el 58.6% té entre els seus plans per al pròxim any la con-
tractació de més personal.

Els lectors d’El Butlletí poden ampliar la informació amb la lec-
tura d’aquest report. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunbicació)

La Diputació de Barcelona destinarà 
la major part de la seva publicitat als 
mitjans impresos
La Diputació de Barcelona ha obert la licitació del contracte de 
compra d’espais publicitaris per a les seves campanyes insti-
tucionals. Per a això, aquest organisme públic ha triat la mo-
dalitat d’acord marc per a la contractació d’anuncis, com ja ho 
va fer la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 
Mitjançant aquest sistema, la Diputació de Barcelona elegirà un 

pool tancat d’agències de mitjans, que posteriorment lluitaran 
per gestionar cada campanya publicitària mitjançant contractes 
derivats.

L’acord marc està dividit en dos lots: el primer d’ells correspon 
a les accions multimèdia (suport imprès, ràdio, televisió i medi 
exterior) i el segon, a les campanyes digitals. L’organisme pú-
blic seleccionarà un màxim de cinc agències per a cada un dels 
lots. En total, la Diputació de Barcelona té previst invertir en la 
compra de mitjans 3,6 milions d’euros per als dos pròxims anys 
(2018 i 2019), que serà el doble si el contracte es prorroga per 
a un segon període biennal (fins 2021).

D’aquesta xifra, la majoria anirà a parar als mitjans impresos, 
que rebran un total de 1,7 milions d’euros, és a dir, gairebé la 
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meitat del pressupost total. Els mitjans digitals, per la seva ban-
da, ingressaran 1,2 milions. A gran distància hi haurà la ràdio, 
amb 280.000 euros, la televisió, amb 266.000 euros; i el mitjà 
exterior, amb 180.000 euros.

Per presentar les ofertes, les agències de mitjans compten, per 
exemple, amb un descompte mínim del 30% per a l’edició im-
presa de La Vanguardia i un CPM de 8 euros per a un mega-
banner en la seva edició digital.

L’Ajuntament avalua ofertes
Al mateix temps que es comença a tramitar aquest contracte, 
l’Ajuntament de Barcelona es troba avaluant les ofertes rebu-
des per al seu acord marc publicitari. Aquest compte és molt 
més gran, ja que està valorat en  20 milions d’euros. Fins ara, 
feien aquesta gestió les agències Zenith Media, Carat i Focus 
Media.

Com en el cas de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
la capital catalana primarà en inversió la  premsa diària (4 mi-
lions d’euros), per sobre de la digital (3,1 milions). En el cas 
de la Generalitat de Catalunya, les agències adjudicatàries de 
l’acord marc són Havas Media, Arena Media, Carat, Focus Me-

dia, Proximia Havas, Netthink i la UTE formada per Kardumen 
i NothingAD. Empreses que es van fer en el 2015 amb un con-
tracte valorat en 36 milions d’euros. (de Dircomfidencial)

El desenvolupament del videobook de 
Schibsted

L’editor nord-americà Schibsted va llançar el canal de televisió 
web VGTV el 2013 com a contrapartida del seu diari noruec, 
VG. A principis de 2017, VGTV va obtenir 420.000 espectadors 
diaris únics i més de 25 milions de transmissions de vídeo es 
van iniciar per mes a la seva pròpia plataforma. Noruega té 
una població de només 5 milions. VGTV, ara 70 empleats, va 
obtenir 83 milions de corones noruegues (10 milions de dòlars) 
en ingressos l’any 2016. Aquest mes de març, els ingressos 
publicitaris de VGTV van superar els ingressos de publicitat im-
presa de VG. 

Digiday va parlar amb el CEO de VGTV Helje Solberg sobre el 
model de negoci de Schibsted, anuncis de vídeo de sis segons 
i l’aprenentatge de Facebook i Snapchat. “Si VG manté la seva 
posició com el lloc de notícies en línia més gran de Noruega , 
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el vídeo és essencial per a l’èxit. Això és essencial per establir 
una cultura d’aprenentatge i adaptar-se al canvi.”

Solberg diu que estan “experimentant amb anuncis de sis se-
gons: 30 segons de contingut de vídeo autoplay silenciat, des-
prés d’un anunci de para-xocs, i que ha tingut molt èxit; és una 
bona experiència d’usuari. Es pot explicar una història interes-
sant en sis segons. Trenta segons en mòbils és una eternitat. El 
vídeo impulsa la lleialtat, el temps dedicat i el compromís, però 
hem d’oferir una millor experiència d’usuari, reduir la freqüència 
i limitar la interacció en el mòbil. Necessitem una combinació 
d’un model de clic per reproduir i una experiència de vídeo sen-
se problemes.”

VG publica a YouTube, Facebook i Snapchat per aprendre i ex-
perimentar, però el més important és la seva pròpia plataforma. 
El vuitanta per cent del trànsit a VG no és directe. “El valor 
financer és elevat, per tant –diu el CEO-, és important que man-
tinguem aquesta posició i que la gent torni”. (de Digiday)

Prisa potencia la seguretat 
programàtica de les marques amb un 
model server-to-server

La comercialitzadora dels mitjans de comunicació  del Grupo 
Prisa aposta per la tecnologia programàtica de Switch Con-
cepts per potenciar un entorn segur per a les marques i mi-
llorar l’experiència de l’usuari. Amb aquesta decisió,  Grupo 
Prisa comença a utilitzar el model de plataforma programàti-
ca server-to-server de Switch Concepts de cara a oferir una 
comercialització publicitària segura i transparent, i que reduirà 
significativament els temps de càrrega millorant l’exposició dels 
anunciants, l’experiència d’usuari, i per tant, reduint la latència 
de la pàgina.

“La tecnologia de tags, àmpliament estesa i utilitzada, ens ha 
permès crear un sistema de licitacions unificat, incrementant 
el rendiment de les campanyes. No obstant això, cada vegada 
més ens trobàvem amb problemes de latència i de transparèn-
cia de dades, que són precisament els que solucionarem amb 
la plataforma de Switch”, assenyala  Matthias Mondini, director 
de Yield Management i Business Insights de Prisa.
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La plataforma server-to-server de Switch proporcionarà al grup 
editorial un sistema unificat de licitació que permetrà accedir a 
un nombre il·limitat de partners del costat de la demanda, alho-
ra que facilitarà als mitjans de comunicació de Prisa ampliar les 
seves relacions comercials amb tercers, atès que la indepen-
dència tecnològica de la seva plataforma facilitarà la comercia-
lització de manera més oberta i eficient que fins ara. (d’Ipmark)

José Ángel Abancens, Premi a 
la Trajectòria per a l’impuls de la 
Publicitat Social
El cèlebre José Ángel 
Abancens, president de 
l’Associació Empresarial 
de Publicitat i de Fundeco 
entre altres entitats, i sens 
dubte prestigiosa persona-
litat a nivell internacional 
del món de la publicitat, serà guardonat en Publifestival 2018 
amb el Premi a la Trajectòria per a l’Impuls de la publicitat So-
cial. Es tracta d’una menció de caràcter honorífic atorgada per 

l’organització per la seva brillant carrera al capdavant d’entitats 
publicitàries de primer nivell a través de les que sempre ha 
aportat la seva qualitat humana per aconseguir una publicitat 
que vengués alguna cosa més que productes. No és la seva 
primera vinculació amb Publifestival, doncs ja en ocasions an-
teriors va formar part del prestigiós jurat del Festival.

Saragossà de naixement i barceloní d’adopció, José Ángel 
Abancens Casorrán és tècnic de Publicitat (Escola Oficial de 
Publicitat), diplomat en Mercats i Vendes (Escola Administra-
ció Empreses - EAE), diplomat en Administració d’Empreses 
(EAE), diplomat en Alta Direcció Econòmica de l’Empresa 
(EAE) i màster en Direcció d’Empreses (EAE).

El seu dia a dia es desenvolupa a cavall entre AB Maba Publi-
citat, agència de publicitat fundada pel seu pare el 1966 i de la 
qual és actualment el seu president, i els següents càrrecs ins-
titucionals, la majoria d’ells relacionats de manera directa amb 
el sector de l’ comunicació: president Associació Empresarial 
de Publicitat de Catalunya; vicepresident Federació Nacional 
d’Empreses de Publicitat (Espanya); vocal Junta Directiva Fo-
ment de Treball Nacional (Foment); vocal Junta Directiva de 
Fepime; vocal Junta Directiva Acadèmia de la Publicitat (Es-

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

panya); vocal Consell Economic i Social de Barcelona; membre 
Consell Assessor Publicitat Institucional (Generalitat de Cata-
lunya); membre de Pla Estratègic Metropolità. Barcelona 2020; 
col·legiat Fundador Col·legi Publicitaris i Relacions Públiques 
de Catalunya; membre promotor Catalunya Societat Civil; jurat 
Premis Aster Comunicació Catalunya, i membre del Grup Esta-
ble Opinió (Recuperació talent, pes econòmic Catalunya).

Així mateix, té una participació molt activa en la tasca docent, 
fonamentalment a la UAB, l’Abat Oliba i a la Universitat de Bar-
celona. D’altra banda, ha estat elegit en nombroses ocasions 
professor convidat per diferents universitats. Abancens és també 
Premi Nacional de Comunicació 2011 - Publicitat (Generalitat de 
Catalunya); membre d’Honor Consell Superior Europeu de Doc-
tors i Doctors Honoris Causa; i Drac de Plata (Màxima distinció 
Associació Empresarial de Publicitat). (de Publifestival)

MEC repeteix com a agència de 
mitjans de Turespaña 

MEC repetirà com a agència de mitjans de Turespaña, després 
d’haver guanyat el concurs públic per tercera vegada conse-

cutiva. I és que ja es va fer amb aquest compte en l’any 2015 
i el 2016. En aquest concurs públic, ha guanyat l’agència de 
mitjans que millor proposta tècnica va presentar, encara que no 
va ser la més barata.

Així doncs, MEC tornarà a gestionar un contracte valorat en 
aquesta ocasió en 9 milions d’euros, que comprendrà dues 
onades publicitàries: la primera a finals de 2017 (amb un pres-
supost de 3 milions d’euros) i la segona durant la segona meitat 
de 2018 (6 milions).

Accions que es desenvoluparan -principalment- en els mercats 
de Estats Units, Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Holanda, 
Orient Mitjà i la Xina. Bàsicament, els objectius de les campan-
yes seran la captació de leads i la imatge de marca. (de Control)

Ymedia manté el compte d’ING

Després d’un concurs tant a nivell internacional com local, que 
s’ha desenvolupat durant els últims mesos, Ymedia Vizeum ha 
renovat el contracte que tenia amb ING per gestionar el seu 
compte de mitjans offline. Un acord que a més s’amplia en afe-
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gir també la gestió de la inversió en mitjans digitals del banc. 
Ymedia Vizeum porta treballant amb ING des de l’any 2007, 
quan es va convertir en el seu soci per a la gestió del seu in-
versió publicitària al mitjans. Des de llavors, ha treballat de la 
mà de l’entitat per ajudar-los a apropar als seus clients els seus 
diferents iniciatives de negoci.
Ymedia gestionarà tant la inversió de mitjans offline com online, 
des d’una perspectiva d’integració multimèdia, on el data serà 
l’eix central i la innovació la clau en el desenvolupament i dife-
renciació de la marca. (de Reason Why)

Darwin Social Noise posa en marxa la 
nova campanya del Tesoro Público

Tesoro Público ha posat en marxa una nova campanya publici-
tària per promoure la seva oferta de Deute de l’Estat. L’acció, 
que es desenvolupa en televisió, premsa i revistes, mobiliari 
digital urbà i mitjans en línia ha estat dissenyada per Darwin 
Social Noise, l’agència resultant de la unió de Darwin & Co 
i Social Noise. En concret, la campanya emfatitza els valors 
(confiança, futur, solidesa, seguretat, tranquil·litat, estabilitat...) 
inherents als productes del Tresor, lletres, bons i obligacions, i 

es desenvoluparà sota el concepte “Jo inverteixo aquí”, també 
implementat per l’agència, i sota el qual es porta desenvolu-
pant l’estratègia de comunicació del Tresor Públic des de 2013. 
L’agència de mitjans és Maxus. (d’elpublicista.es)

Havas Media Group Llevant i 
Zenithbrmedia guanyen concurs de 
mitjans a València 
Havas Media Group Llevant, SL i Zenithbrmedia, SA han guan-
yat el concurs de mitjans de 242.000 euros del País Valencià. 
Es tracta d’una campanya de publicitat d’àmbit Comunitat Va-
lenciana i nacional per a la difusió de productes turístics de 
la Comunitat Valenciana, Creaturisme, i per a la promoció de 
l’oferta turística de la Comunitat Valenciana amb motiu de la ce-
lebració de la sortida de la Volvo Ocean Race a Alacant, durant 
2017. Import 242.000 EUR. Adjudicatari: Havas Media Group 
Llevant, SL. El segon adjudicatari ha estat: Zenithbrmedia, SA. 
(de Programa Publicidad)
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Els mitjans espanyols comencen a 
implementar ads.txt per lluitar contra 
el frau publicitari
Per Dircomfidencial

 

 
La IAB va llançar al maig d’aquest any ads.txt (sigles de autho-
rized digital sellers), una eina creada per lluitar contra el frau 
publicitari digital derivat de la compra programàtica. En concret, 
ataca la revenda no autoritzada d’inventari i la suplantació de 
dominis. De moment, s’ha començat a implantar en alguns mi-

tjans del Regne Unit, Estats Units, Alemanya, Japó o Espanya, 
però els seus avanços són una mica tímids.

Potser el poc recorregut que està prenent aquesta iniciativa es 
deu al fet que els ingressos per compra programàtica encara són 
reduïts en els mitjans de comunicació premium, que segueixen 
venent la publicitat mitjançant acords directes, generalment.

De qualsevol manera, ja l’han adoptat capçaleres importants, 
com The Guardian, The Financial Times, News UK. The New 
York Times o Fox News. A Espanya, ja ho està utilitzant El Mun-
do (elmundo.es/ads.txt), El País (elpais.com/ads.txt) o El Con-
fidencial (elconfidencial.com/ads.txt) . En total, més de 3.500 
mitjans de tot el món.

La veritat és que ads.txt és bastant fàcil d’implementar, ja que 
el mitjans només han de crear un fitxer que contingui tots els 
ad Exchanges autoritzats per comercialitzar la seva publicitat 
i pujar-lo al seu servidor. Amb aquesta informació, agències i 
anunciants poden assegurar-se que estan comprant publicitat 
en i on realment volen fer-ho. En definitiva, contribueix a elimi-
nar el mercat negre que avui dia hi ha instal·lat al voltant de la 
publicitat digital.

NOVES EINES
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Exigència d’agències de mitjans
Algunes agències de mitjans -com GroupM- ja han advertit 
que podrien restringir la compra de publicitat exclusivament a 
aquells llocs que hagin adoptat ads.txt, rebutjant la resta. De 
fet, la indústria reconeix que quan les agències marquin com a 
obligatori aquest requisit, serà quan tots els mitjans en tromba 
l’adoptin.

En la presentació d’aquesta eina, John Montgomery, vicepre-
sident executiu global de Brand Safety de GroupM, va dir que  
“les marques podran comprar amb confiança un inventari au-
tèntic i verificat, una vegada que s’adopti ads.txt en tot el pano-
rama programàtic”. “Serà un canvi de joc per establir el tipus de 
mercat transparent i segur que els anunciants busquen en els 
mitjans digitals”. 

Precisament, aquesta setmana es va conèixer un frau milionari 
de suplantació de domini que ha afectat Financial Times; i que 
és un dels il·lícits contra els que lluita ads.txt. Després d’una in-
vestigació, la capçalera econòmica va descobrir que una dese-
na de ad Exchanges comercialitzaven inventari digital (display i 
vídeo) sense autorització per inserir anuncis en sites que simu-
laven ser FT.com. En total, el frau va superar el milió d’euros.

Ja el passat mes d’abril, es va destapar un altre escàndol similar, 
que va afectar a més de  6.000 mitjans premium dels Estats Units. 
En aquella ocasió, el frau es va valorar en més de  5 milions de 
dòlars al dia. Només l’any passat, el frau publicitari a Internet  va 
ocasionar un deteriorament de 6.500 milions de dòlars  a tot el món. 

Google estrena funcions per provar la 
velocitat de càrrega

Espanya es posiciona en el tercer lloc amb 8.7 segons de mitja-
na, després d’Alemanya (8,1 segons de mitjana) i Holanda (8.6 
segons de mitjana) en el rànquing europeu de velocitat de llocs 
web mòbils. El 46% dels usuaris admet que el més frustrant de 
navegar per Internet al seu telèfon és el temps que triguen a 
carregar-algunes pàgines. Per això, i amb l’objectiu d’ajudar les 
empreses a tenir un lloc web mòbil més ràpid, Google presenta 
noves funcions en la seva eina per provar la velocitat dels llocs 
web, Test My Site. També s’hi pot comprovar el següent:

1. La velocitat del teu lloc web mòbil: el 50% dels usuaris es-
peren que els llocs web es carreguin en menys de 2 segons, 
descobreix quant triga a carregar-se el teu. 
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2. El nombre de visitants que pots perdre: cada segon compte 
pel que fa a la velocitat dels llocs web mòbils, per cada segon 
addicional que una pàgina triga a carregar-se, les conversions 
poden disminuir fins a un 20%. Esbrina quants usuaris podrien 
abandonar el teu lloc web en el que triga a carregar-se.

3. La teva posició respecte a la competència: compara la teva 
empresa amb altres del sector. 

4. Com agilitzar el teu lloc web: t’envien una avaluació persona-
litzada per correu electrònic amb recomanacions específiques 
per augmentar la velocitat del teu lloc. (d’Interactiva Digital)

Guia d’AP Insights sobre l’impacte de 
la realitat virtual en el periodisme

AP Insights ha publicat una guia pràcti-
ca sobre l’impacte que està tenint la re-
alitat virtual en el món del periodisme. 
Titulada “The age of dynamic storyte-
lling: A guide for Journalists in a world 
of Immersive 3-D content.”, La guia està 

escrita per Francesco Marconi i explica com afrontar i explicar 
històries amb aquesta nova tecnologia, posant al consumidor 
en el centre del procés. També repassa les millors pràctiques 
en el periodisme de realitat virtual i les eines utilitzades.
 
La guia, a més, parla sobre temes com la participació de 
l’audiència en aquest tipus d’històries i quins són alguns dels rep-
tes existents a l’hora d’explicar històries de manera immersiva 
(consideracions ètiques, fluxos de treball, ús d’eines, habilitats 
necessàries o grau d’adopció de la tecnologia per part dels usua-
ris). Es pot llegir un resum d’aquest informe des d’aquest link. 

El Butlletí us ofereix aquesta guia pràctica complerta que es pot 
descarregar CLICANT AQUÍ (d’Insights.ap)

Tribal Worldwide Spain llança una 
nova eina per mesurar la visibilitat 
negativa en cercadors
La filial espanyola de Tribal Worldwide ha presentat al mercat 
publicitari una nova eina que mesura la visibilitat negativa de 
les empreses i les seves marques en cercadors (Reputation 

NOVES EINES

https://insights.ap.org/industry-trends/report-how-virtual-reality-will-impact-journalism
http://www.amic.media/media/files/file_352_1328.pdf
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On Serp). La plataforma ha estat dissenyada per mesurar, “de 
manera clara”, la reputació en cercadors i ajudar en la presa de 
decisions per afrontar aquests projectes. “Aquesta Reputation 
On Serp és la primera eina que mesura la visibilitat negativa en 
les pàgines de resultats de cercadors (serps), permetent així 
l’avaluació, mesurament i presa de decisions -expliquen els 
seus responsables- L’eina es fonamenta en una fórmula que 
calcula el índex de visibilitat negatiu, sent una ponderació entre 
resultats negatius, volum de recerques de les paraules analitza-
des i posició d’URL negatives”.

A díua d’avui els cercadors a Internet són la principal font 
d’entrada a l’hora de recopilar informació sobre productes i ser-
veis per al consumidor. Per aquest motiu des de l’agència as-
seguren que per gestionar la reputació en línia dels seus clients 
en cercadors, “és molt important conèixer, gestionar i monito-
ritzar l’evolució d’aquests resultats, especialment els negatius. 
Aquesta eina és la solució que permetrà treballar la reputació 
en línia dels seus clients des d’una metodologia de treball dife-
rent. l’eina està a dia d’avui en fase beta, amb pilots en marxa 
per a alguns dels clients d’àmbit nacional i internacional de la 
companyia “, epxlican des de les àrees de SEO i Social Media 
de tribal Spain. (d’El Publicista)

Design Evo, una eina per a crear 
logos gratis

Design Evo és una eina en línia per editar fotografies que tam-
bé et permetrà crear una logos per a una marca sense cost ni 
registre. Es tindrà accés a una gran col·lecció d’icones vecto-
rials per crear logos personalitzats de forma ràpida i senzilla. 
“No importa quin sigui el seu negoci (mitjà de comunicació, res-
taurant, immobiliària, estudi fotogràfic, tecnologia, etc.), definiti-
vament trobaràs les opcions adequades i les personalitzarà per 
construir la seva identitat de marca”, s’indica al web.

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

DesignEvo ofereix centenars de fonts gratuïtes que pots apli-
car amb un sol clic. Per fer el text del logotip únic i diferent, 
modifiqui lliurement el color de la font, la mida, l’alineació, 
l’espaiament, etc.

També permet ajustar les icones, formes i textos a voluntat. Es 
pot establir el color sòlid o degradat, canviar la mida del llenç, 
canviar el fons, administrar capes i generar el disseny automàti-
cament. (de ComunidadEme)

NOVES EINES
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10 trucs per petar-ho a Facebook 
llegint diaris
Per Javi Camino / El País Tentaciones

Té sentit llegir diaris al segle XXI? Rotundament, sí. A més, la 
premsa pot ser la nostra millor amiga quan passem moments 
d’hores baixes en les xarxes socials. No se t’ocorre cap acudit 
pel tema d’actualitat d’avui? S’han esgotat els teus selfies de 
vacances? No et preocupis, treu el cap als diaris, treu al pe-
tit indignat que tots portem dins i aranya uns quants likes que 

et proporcionin l’energia necessària per seguir endavant. Aquí 
tens deu imprescindibles consells per treure el màxim rendi-
ment virtual a la premsa diària.

Un titular val més que mil paraules.- Si alguna cosa hem 
après gràcies a Twitter és la màgia de les frases curtes. Qual-
sevol pot escriure L’Idiota de Dostoievski. És qüestió de tirar-li 
pàgines i hores. El veritablement brillant és aconseguir sintetit-
zar semblant totxo en un impactant text de 140 caràcters. Lle-
gir el cos de la notícia és de esgarriacries. El món està ple de 
titulars formidables arruïnats per textos realistes i informatius. 
És cert que el text és on hi ha la informació realment important 
però... Vivim en la societat de l’espectacle! Vols viure emocionat 
o informat? Tu tries.

Els obituaris. una aposta segura.- Qui ens diria fa 50 anys 
que les notes necrològiques arribarien a ser el gènere litera-
ri més conreat i llegit al segle XXI? Les morts de celebritats 
i estrelles del pop fan furor a qualsevol xarxa social. Són la 
barreja perfecta entre lloc comú i emotivitat. No desaprofitis 
l’oportunitat de convertir-te en el mort en l’enterrament. Escriu 
els teus propis panegírics fúnebres! El teu públic t’ho agrairà!

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Tira de hemeroteca.- La fórmula secreta per triomfar en qual-
sevol xarxa social és aconseguir l’equilibri perfecte entre el lloc 
comú i el toc de diferenciació individual. Per això quan hi ha 
un tema candent (violència de gènere, terrorisme, conflictes ra-
cials...) podem anar un pas més enllà i en comptes de compartir 
la mateixa notícia que tothom, posar una mica més de llenya 
al foc compartint una notícia  similar fa anys. És exactament el 
mateix però amb el toc de distinció que necessitem. La majoria 
ni tan sols s’adonarà que és una notícia obsoleta i tornarà a 
compartir-la per fer créixer la bola de neu. Gaudeix dels likes!

Serps d’estiu.- Són aquests successos pintorescos i notícies 
absurdes que es repeteixen cada any. Normalment tenen un 
caire alarmista i molta conya. Si alguns diaris recorren a ells, 
per què no ho faràs tu?

Revisa les columnes d’opinió.- Sempre hi haurà algun vellet 
ranci dient alguna cosa que se surti dels paràmetres del que 
actualment és considerat “políticament correcte”. Comparteix i 
dóna difusió a tots aquells discursos amb els que no estiguis 
d’acord. L’odi uneix més que l’amor i linxar és més dinàmic que 
enaltir. Si no trobes alguna cosa prou sagnant pots optar per 
descontextualitzar o mal interpretar intencionadament. Sort!

L’economia és per neoliberals.- Les notícies sobre economia 
no són sexis, estan plenes de paraules inintel·ligibles. Què no 
t’enganyin! A més, pensar en termes econòmics és de neoli-
berals. Què és un neoliberal? Ningú ho sap exactament, però 
funciona com un formidable comodí despectiu i facilet que uneix 
el millor de “fatxa capitalista” i “cunyat”. Quan algú et parli en 
termes econòmics titlla’l de “neoliberal” i s’ha acabat la discus-
sió. Enhorabona! Has guanyat!

Les bones notícies no serveixen.- Potser els finals feliços 
funcionin a Hollywood però està comprovat que no tenen res a 
fer a la premsa i les xarxes socials. No comparteixis això! Mai!

Estudis científics.- La ciència és la nova església. Qualsevol 
teoria que estigui recolzada per un estudi científic “va a missa”. 
Si l’estudi està pagat per una multinacional o està fet de forma 
tendenciosa o deficitària poc importa. Segueix sent CIÈNCIA. 
Això ha permès titulars tan sucosos com “Tots els borratxos són 
genis incompresos”, “El vi és bo per a la salut” o “El sexe oral 
ajuda a prevenir el càncer”. Agafa el que més s’ajusti al teu 
perfil o els teus interessos personals i difon-lo. N’hi ha per a tots 
els gustos!

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Fotos escabroses.- Hi ha res més horrible que notícies sen-
sacionalistes amb fotos escabroses? Clarament, no. Per això 
hem de contribuir a difondre-les: perquè no es tornin a difondre. 
Sona paradoxal? Potser sí però... i els likes?

No et limitis a la premsa “seria”.- De vegades la premsa “se-
riosa” és massa convencional i avorrida. Per sort el segle XXI 
ens ofereix una galeria infinita de pàgines de notícies paròdi-
ques i xarxes de webs conspiranoiques amb què fer tremolar 
els fonaments del Facebook quan la realitat no és tot l’ espec-
tacular que hauria ser. Deixa caure al teu mur aquests fantasio-
sos titulars alternatius i gaudeix amb les reaccions. Et sorpren-
drà descobrir fins on arriba la credibilitat de molta gent.

Llarga vida a la “postveritat”!

Foment de la lectura i dels drets 
d’autor

CEDRO (associació d’autors i editors de llibres, revistes, dia-
ris i partitures) acaba de signar un conveni amb el Ministerio 
d’Educación, Cultura y Deporte per tal d’articular actuacions 

conjuntes dirigides a  fomentar la lectura i el respecte a la pro-
pietat intel·lectual.

Aquest acord, que s’emmarca en el Pla de Foment de la Lec-
tura, es desenvoluparà, en principi, fins a l’any 2020 i girarà 
al voltant del lema central d’aquest pla: “Llegir et dóna vides 
extra”. Entre les línies estratègiques que es recullen en aques-
ta iniciativa es troben la promoció dels hàbits lectors, l’impuls 
de la lectura en àmbit educatiu, el reforç de les biblioteques, 
l’enfortiment del sector del llibre i el foment de la propietat 
intel·lectual. (de CEDRO)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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El Congrés d’Història de Barcelona 
reflexiona sobre la premsa de la ciutat

La quinzena edició del Congrés d’Història de Barcelona de-
bat i reflexiona de dimecres a divendres sobre el passat, el 
present i el futur de la premsa diària a la ciutat. L’objectiu de 
l’esdeveniment és fer una mirada a l’evolució de la premsa 
diària amb la intenció d’actualitzar els coneixements sobre el 
sector.

Història de la premsa diària de Barcelona s’articula al voltant de 
dues ponències, tres taules rodones i sis taules de comunica-
cions, en les quals es parlarà de la història de diverses capçale-
res editades a la ciutat, de periodistes i empreses editores, dels 
orígens dels mitjans digitals, o de la conservació, tractament i 
accessibilitat a la premsa històrica de la ciutat.

El Congrés se celebra a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona i està organitzat amb la col·laboració de l’Aula d’Història 
del Periodisme Diari de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya 
i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. (de Comunicació 21)

Els primers 70 anys del Diario de 
Barcelona ja es poden consultar en 
línia
L’1 d’octubre de 1792 va sortir el primer exemplar de Diario 
de Barcelona. Coincidint amb el 225è aniversari, els números 
d’aquesta històrica capçalera publicats entre 1792 i 1862 ja es 
poden consultar en línia a través del portal de l’Arxiu de Revis-
tes Catalanes Antigues (ARCA). La resta d’anys del Diario de 
Barcelona s’aniran incorporant progressivament al portal.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Diario de Barcelona va ser fundat per Pere Pau Husson i el 
1814 va ser adquirit per la família Brusi, qui a més de ser-ne 
propietària durant un llarg període, el va dirigir durant bona part 
de la seva existència. La publicació va passar per diverses eta-
pes de desenvolupament, esplendor, crisi i decadència fins que, 
finalment, el 1994 va deixar d’editar-se definitivament en paper. 
Posteriorment, de 1998 a 2009, la capçalera va reaparèixer en 
format digital. (de Comunicació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barcelona. 
Dimarts 10 i 17 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest curs, a 
càrrec de Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar fotogra-
fies interactives, mapes per a internet, cronologies interactives, 
històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios integrats 
en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia. També 
s’explicarà com redactar de forma adequada per a mòbils i tau-
letes, ja que els dispositius mòbils exigeixen desplegar un tipus 
de narrativa nova i diferent. 

Periodista freelance: com començar?.- Barcelona. Dimecres 
11 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest curs, impartit per 
Nereida Carrillo, es proposa donar consells pràctics a persones 
que volen obrir-se un camí com a professionals freelance en 
el món de la comunicació. L’objectiu és aprendre a crear-se 
un perfil i definir una trajectòria professional, així com reflexio-
nar sobre com proposar i administrar col·laboracions i resoldre 
dubtes pràctics sobre el dia a dia dels treballadors per compte 
propi.

Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Girona. 
Dilluns 16 d’octubre (de 10:00h a 14:00h) Lleida. Dilluns 27 
d’octubre (de 16:00h a 20:00h) - En aquesta formació, dirigida 
per Sílvia Llombart, veurem com s’ha de fer servir Whatsapp 
per fer campanyes de màrqueting, els diferents tipus de contin-
guts, atenció al client, llenguatge que cal utilitzar, etc.

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Barcelona. Dimecres 
18 i 25 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) Amb aquest curs, Jo-
sep Mª Brugués vol ensenyar als participants a plantejar, des-
envolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic en 
totes les seves fases (auditoria, missió i visió; estratègies; pú-
blics; accions; avaluació i control) en el marc de qualsevol tipus 
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d’organització i tenint en compte les darreres tendències en co-
municació corporativa i els nous canals d’informació.

Eines i tècniques de comunicació per a ajuntaments petits 
(i no tan petits).- Barcelona. Dijous 19 d’octubre (de 09:30h a 
14:30h) - Aquest curs, basat en l’experiència professional dels 
professors Marc Sureda i Lourdes Torres, es proposa donar a 
les persones que gestionen la comunicació municipal aquelles 
eines i tècniques que els permetran treure el millor partit de la 
seva tasca i aconseguir que el seu ajuntament sigui més trans-
parent, conegut i ben valorat.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Divendres 20 i 27 d’octubre (de 09:30h 
a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us 
proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualse-
vol intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència.

Webinar: Introducció al periodisme mòbil.- On line. Dilluns 
23 d’octubre (de 15:30h a 16:30h) - Jordi Flamarich explicarà 
quin és el paper que juguen els dispositius mòbils com a suport 
per al consum de notícies, així com les tècniques bàsiques i 

aplicacions imprescindibles per a fer del seu dispositiu mòbil 
una eina de treball més per a la producció de continguts i la 
difusió d’informació.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa 
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestio-
na els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a 
https://www.periodistes.cat/formacio.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Bona nova per als periodistes: 
convertir en text els missatges 
d’àudio de WhatsApp
Per Yaiza Ibarra / Trecebits
 

  
Des que van arribar les notes de veu a WhatsApp, potser la co-
municació entre els usuaris ha millorat, però no a tothom li se-
dueix la idea d’escoltar missatges i missatges per veu de con-
tactes que acaben per semblar-se més a monologuistes que a 
amics. Però pot fer una gran feina als periodistes.

Una de les últimes actualitzacions de la plataforma de missat-
geria instantània contempla ampliar els minuts màxims que un 
usuari pot emprar per narrar el que va passar el dissabte nit. Si 
la funcionalitat en beta passa a llançar-se oficialment, el límit 
deixarà d’estar en 10 i serà de 15 minuts de marge. De moment 
l’aplicació només està disponible, encara que en diversos idio-
mes, per als usuaris d’Android.

El no poder -o no voler- escoltar una nota de veu en un xat de 
WhatsApp pot implicar posar el fre en la conversa. Per evitar 
que això passi, hi ha una aplicació que literalment trasllada a 
text el contingut d’un àudio.

Es diu Transcriber for WhatsApp i funciona de moment només 
per als usuaris d’Android que simplement han de compartir cada 
àudio que reben amb l’esmentada aplicació. Als que els preo-
cupi la seguretat, han de tenir en compte que l’app amb prou 
feines exigeix permisos més enllà dels d’emmagatzematge.

Abans de provar-ho, Transcriber demana seleccionar l’idioma en què 
arriben els missatges de veu. El pas a text triga una mica i encara 
registra errors, com confondre paraules que fonèticament són sem-
blants, tot i que el context pot solucionar alguns d’aquests esculls.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Per si algun usuari està pensant en que en no sentir realment el 
missatge, aquest no apareix com escoltat –l’ icona del micròfon 
es torna blava un cop es reprodueix la nota per primera vegada- 
cal advertir que, en efecte, es registra la reproducció per part de 
l’aplicació. Així que l’altra persona sap que hem sentit, o llegit, 
el seu contingut.

La forma de parlar dista de la d’escriure de molts usuaris i això 
té una repercussió a l’hora de transcriure una nota de veu amb 
aquesta aplicació, que no permet les paraules malsonants i que 
té problemes per a continuar amb la cadència d’una persona 
que separa frases perquè, per exemple, està pujant les esca-
les. No obstant això, no deixa de ser una eina útil i cada vegada 
ho serà més a mesura que es perfeccioni.

Els lectors d’El Butlletí es poden baixa la nova aplicació Trans-
criber for WhatsApp per a Android CLICANT AQUÍ

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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No eren periodistes ciutadans, sinó 
ciutadans complint el seu deure
Per Josep Lluis Micó, catedràtic de Periodisme URL / La Van-
guardia

 Jornades com l’1-O a Catalunya exemplifiquen a la perfecció 
la relació entre els mitjans de comunicació i les xarxes socials. 
Per bé i per mal. Un esdeveniment com aquest demostra les 
tensions creuades entre les empreses periodístiques, els seus 
professionals, organitzacions i entitats de tota mena i ciuta-
dans corrents proveïts amb una eina que està en el centre de 

la transformació: el telèfon intel·ligent. Amb aquest instrument 
s’arriba fins on els reporters no poden o fins on els seus caps 
no volen. Però amb ell també es pot difondre material fals o 
despullat de context.

Com en qualsevol conflicte, en el cas de la convocatòria del 
referèndum català i la posterior repressió policial, les lectu-
res més contundents poden variar en funció de la posició que 
s’ocupi davant el fons de l’assumpte. No obstant això, molts 
dels vídeos i les fotografies que van circular ahir per Facebook, 
Twitter, Instagram... i per serveis de missatgeria com WhatsApp 
o Telegram no admeten massa interpretacions. El que es podia 
observar en ells va ser el que milers de persones anònimes van 
presenciar en diferents punts del territori. Ho van mostrar així 
els mitjans? Doncs, no.

Va haver-hi canals audiovisuals, capçaleres impreses, ciber-
mitjans, blocs i periodistes freelancers que van fer el possible 
per ensenyar el que passava amb rigor i honradesa, sense re-
nunciar als seus respectius valors ni violentar les seves línies 
editorials. Sigui com sigui, no van poder arribar a cada un dels 
llocs on hi havia urnes. Per a ells, les instantànies i els plànols 
amb un gran interès informatiu que havien estat captats per 
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individus anònims van servir per millorar la seva proposta. En 
general, els van reproduir per aquesta raó. A més, el costum 
de demanar-los permís als seus autors s’està estenent. I en 
obert, perquè el llegeixi la resta d’usuaris, el que, sens dubte, 
és saníssim.

Altres mitjans, en canvi, es van negar conscientment a enriquir 
la seva oferta amb aquest material. Podria al·legar-se que no 
ho van fer per la seva duresa. No obstant això, considerant els 
pocs escrúpols que van demostrar després dels recents atemp-
tats terroristes a Barcelona i Cambrils, no sembla que sigui 
aquest el motiu. Després de la seva decisió està el polític, cosa 
que, en termes de deontologia professional i ètica cívica, és 
imperdonable. Els que van deixar constància del que els pas-
sava als seus veïns, no ho van fer majoritàriament per vocació 
periodística, sinó per compromís moral. No eren “periodistes 
ciutadans”, eren, senzillament, ciutadans complint el seu deure.

Sense smartphones ni connexió, la cobertura de l’1-O hauria 
estat més contaminada i precària, menys profunda. Els respon-
sables del Govern podrien haver desenvolupat un discurs oral 
al marge d’aquella realitat. Però quan el que es diu des d’un fa-
ristol i davant les càmeres de televisió entra en una contradicció 

tan flagrant amb el que s’ha vist a les places, a les escoles, als 
ajuntaments, etc., la societat està obligada a arribar a les seves 
pròpies conclusions, al marge del que sostinguin les parts en 
competició i amb independència de la propaganda.

Exactament això va passar diumenge. En una època en què, 
per sobre de tot, a les institucions els importen les aparences 
i la versemblança dels seus relats, la comunitat internacional 
va obtenir una impressió més neta de l’1-O perquè la interme-
diació dels professionals va comptar amb aquest complement. 
Abans, nombrosos catalans i espanyols de diferents procedèn-
cies i adscripcions ideològiques ja s’havien sumat a aquesta 
cadena, que va néixer al carrer, va ser impulsada per la tecno-
logia digital i amplificada pels mitjans més íntegres i va tornar al 
seu lloc d’origen, el carrer, encara que sense tancar-se, perquè 
continua oberta.
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Perquè la digitalització vol dir ser més 
ràpid però no més “tonto”
Per Marketing Directo

La innovació i la creativitat, la principal matèria primera de la 
publicitat, són ungla i carn. I haurien d’estar indissolublement 
unides a “matrimoni” (si la indústria publicitària no vol descarri-
lar en el seu viatge cap al futur).

Entorn de la innovació va girar, precisament, “Innovation Day”, una 
jornada a la House of Communication de Munic, organitzada per 
l’agència Serviceplan. La jornada de Serviceplan va ser inaugura-
da per l’escriptor i ciberfilòsof Alexander Bard, que va començar 
la seva ponència fixant la mirada al passat per entreveure (o in-
tentar-ho almenys) el que ens espera tot girant la cantonada. “En 
el passat la gent gran exercien el mateix paper que avui tenen els 
ordinadors i eren magatzems errants d’informació”, assegurava.

Bard, que està convençut que “la diferència entre l’home i el 
mico és en realitat molt petita”, va recordar, d’altra banda, que 
l’any 1449 la producció d’un llibre costava ni més ni menys que 
140.000 euros. Segons el parer de Bard, “el París de 1789 és 
com la xarxa de xarxes de 2017. Tothom creu que és creatiu, 
però no fa sinó vomitar porqueria”.

No obstant això, i malgrat que internet fa pudor (literalment i 
metafòricament), “la veritat és que vivim sobretot i abans de res 
línia”, assegurava Bard. “El món físic s’ha convertit en un mer 
subproducte del món online”, afegí.

“Avui dia és impossible fer absolutament res sense passar 
abans per internet”, va recalcar finalment Bard.
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A la intervenció de Bard va seguir la del professor i filòsof Ju-
lian Nida-Rümelin, que va conversar dalt l’escenari d’Innovation 
Day amb Martina Koederitz, presidenta del consell de direcció 
d’IBM a Alemanya. Koederitz té el ferm convenciment que les 
cada vegada més omnipresents solucions cognitives ajuden a 
millorar les decisions en un món absolutament governat per les 
dades.

Per la seva banda, Nida-Rümelin va dir que creia en que la 
bondat o la maldat de la tecnologia està directament relaciona-
da amb la manera en què la fem servir. Tot i així, va advertir el 
professor, la tecnologia no hauria de deixar en un segon pla a 
la humanitat.

“L’aplicació de noves tecnologies hauria de ser responsable i 
tenir el focus posat en objectius concrets”, destacà Koederitz. 
El que està clar, continuava Koederitz, és que en el futur “no 
hi haurà cap treball que no tingui a veure amb les dades”. I en 
aquest sentit, va reblar, la formació en noves tecnologies ha de 
ser la prioritat número u de la societat. 

Malgrat que les màquines seran omnipresents en el futur, “la 
última decisió ha de recaure sobre les espatlles dels humans”, 

apuntava Koederitz. “No volem ser un món més autònom sinó 
un món més intel·ligent”, afirmà l’executiva d’IBM.

Després de la conversa protagonitzada per Koederitz i Nida-
Rümelin van pujar a l’escenari d’Innovation Day Jürgen Kaube 
(editor de Frankfurter Allgemeine Zeitung), Christoph Kucklick 
(redactor en cap de GEO) i Sebastian Matthes (redactor en cap 
de Huffington Post a Alemanya) amb el objectiu de discutir so-
bre el periodisme en una era dominada (suposadament) per les 
“fake news”.

Kaube considera que “quan parlem sobre la qualitat, hem de 
definir primer què és la qualitat. Hi ha diferents tipus de quali-
tat”. Per la seva banda, Kucklick està convençut que tota marca 
(periodística) és diferent en cada canal. I els canals on el pe-
riodisme té a bé desenvolupar-se estan plens de “content”. El 
problema? “Que el que ara és ‘content’ abans era simplement 
contingut”, diu Kaube.

“No hi ha cap destí que ens obligui a ser més ràpids i cada 
vegada més ximples. Si aquest és de debò el nostre destí, jo 
opto per quedar-me fora”, va subratllar Kaube. El pessimisme 
de Kaube va ser compartit d’alguna manera per Kucklick. “El 
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meu escepticisme sobre el que llegeixo a internet s’incrementa 
cada dia”, va apuntar. “Si els periodistes volem investigar una 
mica a fons, no necessitem de cap manera recórrer a Twitter”, 
postil·là finalment.

De manera de pensar diferent va ser, però, Matthes. “Twitter 
és per a mi un important instrument d’informació”, afirmà. “I els 
periodistes som, diguin el que diguin, més importants que mai”, 
va afegir.
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L’Informe de la Comunicació 
de l’INCOM dibuixa un futur de 
clarobscurs per a la premsa catalana
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

L’estava esperant amb interès, perquè sempre s’havia presen-
tat durant la primavera, però enguany l’Informe de la Comu-
nicació a Catalunya 2015-2016 es va presentar dijous 28 de 
setembre, justet abans de l’1-O, i potser per aquest motiu amb 
el lloc buit a la presidència destinat al tradicional patrocinador 
d’aquest gran i poderós estudi.

Genial i absolutament transparent l’Epíleg, a càrrec de la docto-
ra Maria Corominas Piulats, del departament de Mitjans Comu-

nicació i Cultura de la UAB. Tan bon punt inicia el seu treball, 
Corominas fa palesa “l’absència o limitació de dades contras-
tables”. Aquesta és la primera consideració per la seva enorme 
transcendència. L’autora nota la falta d’algunes dades detalla-
des referides específicament al sistema comunicatiu català, per 
exemple quan a consum i audiència que fins a la seva desapa-
rició a finals del 2013 proporcionava el Baròmetre de la Comu-
nicació i la Cultura, reconeixent que “no s’han mantingut en els 
mateixos termes a partir de llavors, amb la reconversió a EGM 
Baròmetre Catalunya”. L’autora de l’Epíleg que assenyala la re-
lativa desactualització de les dades “que afecta més uns casos 
(per exemple la llengua) que d’altres (com ara l’audiència).

L’Informe de la Comunicació dona fe que un dels sectors en què 
la crisi ha tingut més incidència ha estat el de la premsa, que té 
un capítol sencer en el treball ingent presentat, redactat pel pro-
fessor Joan M. Corbella Cordomí, de la UPF. Corbella ens diu 
que no s’han recuperat els ingressos publicitaris com en altres 
mitjans; i que ha continuat la disminució d’exemplars de diaris 
o revistes en paper venuts o distribuïts, i també d’audiència.

El text del professor Corbella ens recorda que els models de 
negoci de la premsa a Catalunya no són clars: el 2016 els in-
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gressos provinents dels usuaris (en paper i en digital) es definia 
“pel manteniment de la crisi pròpia del mitjà, dissociada ja de la 
crisi econòmica mundial; per la recerca de solucions pròpies en 
l’entorn digital”, i “per la recerca d’unes relacions beneficioses 
amb els gegants del sistema comunicatiu digital”.

El mateix Joan M. Corbella, que no és optimista, resumeix el 
moment actual així: abocada a un futur cada cop més basat en 
els serveis suportats a internet, la premsa va experimentar en 
els darrers dos anys un augment de la competència de les pu-
blicacions digitals, però en un entorn sense models d’explotació 
econòmica clars i amb l’amenaça real de les iniciatives engega-
des per les grans corporacions de la comunicació digital.

Una vegada més, l’Informe de la Comunicació queda curt quan 
a donar detalls i treure conclusions sobre la premsa de proximi-
tat, tot i que cal constatar que el treball és prou contundent i ben 
elaborat. És sorprenent que havent-hi com hi ha documents de 
prou pes argumental i documental –amb dades i quantitats ex-
tretes de fonts irrefutables– no es tinguin presents els llibres 
blancs elaborats per l’Associació Catalana de la Premsa Co-
marcal i l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, 
que agrupen entre totes dues pràcticament tota la premsa del 

país, tant de pagament com gratuïta. Aquest inconvenient porta 
l’autor a ser més precís amb la “gran premsa” (editada a Bar-
celona) i la resta, la qual, en audiència, penetració i fiabilitat és 
superior la primera. El professor Corbella ens parla que la crisi 
al sector va continuar durant el bienni estudiat, i recorda el tan-
cament de publicacions, sobretot locals (aquí sí que recorda la 
premsa de proximitat). I en el terreny de la premsa diària (que 
també n’hi ha i ben forta entre les capçaleres comarcals) el fet 
més destacat del treball és la crisi permanent de l’editora d’El 
Periódico de Catalunya, “que no es va resoldre amb l’entrada 
com a accionista minoritari de la família Lara (propietària del 
Grupo Planeta)”.

Aquest capítol dedicat a la premsa deixa ben aviat el paper 
i se’n va cap al món digital, del qual, diu, “han aparegut no-
ves propostes” (també n’hi ha hagut en premsa de paper, 
singularment entre els gratuïts, però en el treball aquest ex-
trem no s’esmenta). L’informe destaca la proposta informativa 
d’ElNacional.cat, “que busca competir amb les capçaleres digi-
tals més tradicionals i arrelades)”. Ara bé, arribat a aquest punt, 
se’ns recorda que, això no obstant, “les dades de facturació 
anual i de nombre de treballadors dels editors digitals mostren 
que encara són molt lluny de disposar dels recursos necessaris 
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per esdevenir el relleu de les empreses periodístiques provi-
nents de l’edat d’or del paper”.

Molt interessant resulta la part 
dedicada a l’evolució de la di-
fusió dels diaris de Catalun-
ya, amb quadres estadístics 
ben elaborats i detallats. Aquí, 
l’autor detalla més sobre els 
mitjans de proximitat, quan ens 
diu que “tant en els darrers dos 
anys com en el període més 
llarg, són els que van resistir 
millor la crisi econòmica gene-
ral i la pròpia del sector fins a 
2016, juntament amb els dos diaris d’abast català amb difusió 
més baixa”. Reconegut aquest fet incontestable, el professor 
Corbella reconeix, que, ben al contrari, els dos diaris líders en 
vendes a Catalunya (La Vanguardia i El Periódico) presenten 
l’evolució més negativa, juntament amb els d’esports, però amb 
la particularitat que el rotatiu del Grupo Godó va mantenir millor 
les dades de difusió durant els anys més crítics i en canvi va 
accelerar la davallada als últims exercicis”.

També crida l’atenció una altra de les dades que caracteritzen 
el consum, com és la quota de mercat de les edicions en català 
dels rotatius generalistes de pagament. “Sense que hi hagués 
una progressió significativa entre 2014 i 2016 –diu l’autor–, en el 
cas dels diaris d’àmbit nacional la quota del català es mantenia 
per damunt del 50% de la circulació, i els diaris locals seguien 
per sota d’aquesta xifra, tot i augmentar també lleugerament. 
Ara bé, en incloure la premsa d’àmbit estatal –tot i que seguia 
progressant– el consum de diaris d’informació general en català 
es mantenia l’any 2016 en el 46,5% del total. Alhora, si es con-
sidera el perímetre de tota la premsa diària de pagament (amb 
els d’esports i d’economia) la quota del català havia progressat 
dos punts percentuals fins al 35,4% l’any 2016. En termes ab-
soluts, però, cal observar que la difusió a Catalunya dels diaris 
en català va baixar més de l’11% entre 2014 i 2016, per quedar-
se en 130.217 exemplars”. Crida l’atenció que entre els quadres 
estadístics (d’Introl, EGM, Baròmetre, AEDE, etc.), no n’hi cap 
dels elaborats per MediaHotline, per exemple, exclusius per a la 
premsa local i comarcal, i publicats en els llibres blancs de les 
dues associacions catalanes de premsa abans esmentades.

Com a resum, Joan M. Corbella escriu que “els que han resistit 
millor la doble crisi –l’econòmica general i la pròpia del sector– 
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són els diaris (de pagament) de proximitat i els dos diaris d’abast 
català de difusió més baixa”. Aquí hom hi troba a faltar una anàli-
si qualitativa de com han afectat les dues crisis a les capçaleres 
gratuïtes, que si bé van reduir-se en nombre (i ara es recupera) 
van fer una passa cap endavant cap a una aposta decidida vers 
la professionalització, el que ha portat a una substancial millora 
dels continguts, i el seu traspàs cap a la multiplataforma.

L’apartat de premsa de l’Informe de la Comunicació recull tam-
bé dades econòmiques i de perspectiva. Ens diu que “les em-
preses de premsa diària de Catalunya van tenir conjuntament 
el 2015 uns resultats d’explotació millors que en els dos anys 
anteriors” i que “la suma dels diaris locals pràcticament oferia 
un resultat d’explotació conjunt equilibrat, després d’obtenir pè-
rdues seguides des de 2008.

En aquest context, afegit a la crisi econòmica global, segons el 
professor Corbella “la premsa local tradicional va continuar el 
seu procés d’adaptació en el bienni 2015-2016, amb davallades 
molt desiguals quant a la difusió d’exemplars i amb dificultats 
de subsistència per a algunes publicacions, per la qual cosa el 
nombre de setmanaris que se sotmetia al control de circulació 
era l’any 2016 el més baix dels darrers decennis”.

Finalment, i pel que fa a la premsa de distribució gratuïta, 
l’informe indica que es pot observar una dinàmica diferent. “Els 
dos diaris gratuïts se situaven lluny dels tiratges que tenien 
l’any 2007, però van estabilitzar la circulació en els tres darrers 
exercicis. La resta de publicacions han mantingut una estabilitat 
més gran, tot i que hi ha excepcions, en part generades per 
tractar-se d’un segment de la indústria amb una gran facilitat de 
creació i mort de títols”.

En el resum del capítol de premsa de l’Informe de la Comunica-
ció, Joan M. Corbella escriu que “la premsa local i comarcal se-
gueix en ple procés de reestructuració, amb una reducció lenta 
de l’oferta de pagament per la competència de les publicacions 
gratuïtes i dels serveis digitals. Això no obstant, no es detecten 
amenaces específiques per a les empreses més significatives 
del sector. Entre la premsa de pagament, el català és clarament 
hegemònic”.

L’Informe, que patrocina Gas Natural Fenosa, és d’obligada lec-
tura i cal felicitar a tots i cadascun dels seus autors. En resum, 
un treball d’excel·lència.
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L’auge dels models de pagament en 
el periodisme: Perquè a ells sí que els 
funciona?
Per Miguel Carvajal, director del Màster en Innovació en Perio-
disme / UMH

  
The Washington Post ha superat el milió de subscriptors digi-
tals. El diari de Bezos s’acosta als 1,27 milions de The Wall 
Street Journal; tots dos lluny dels 2,3 milions d’ The New York 
Times. També Los Angeles Times i The Boston Globe, tot i els 
retalls en plantilla durant l’última dècada, ronden ja els 100.000 

subscriptors digitals. El degoteig d’aquest tipus de notícies m’ha 
generat una pregunta: Perquè a alguns sí que els funciona el 
model de pagament i aconsegueixen subscriptors?

Les diferències culturals i econòmiques entre mercats condicio-
nen aquests resultats, sens dubte. Però ja va passar que altres 
productes van saltar el toll per cisellar hàbits impensables fa 
pocs anys (Spotify, Amazon, Netflix). Per això vull aturar-me en 
els models de pagament directe, en què els fa reeixits i quines 
lliçons podem extreure d’ells. És pertinent ara, perquè les da-
des qüestionen que la publicitat digital (especialment la panta-
lla) sigui una via d’ingressos sostenible i eficaç per al futur del 
periodisme. Almenys, tal com està organitzada ara mateix.

Fa uns anys es creia que pagar per periodisme digital era 
una quimera. Nedàvem al mar de la gratuïtat, ens semblava 
de posar barreres a la informació era impropi en la funció so-
cial de mitjans i somiàvem amb traslladar les sucoses carteres 
d’anunciants al canal. Hi havia excepcions, com el Financial Ti-
mes (ja ha 666.000 subscriptors només digitals) o els diaris de 
News Corporation (The Times, 190.000 subscriptors digitals), 
però s’invalidava el seu exemple: del primer es deia que no 
era homologable, perquè es tractava de premsa financera; i del 
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segon s’indicava que l’amo era l’injuriat ultraliberal Rupert Mur-
doch. I com se sap, tiren més dues etiquetes que dues anàlisis.

Avui són molts més els que creuen en els models de negoci 
recolzats en el pagament directe dels lectors. El gir copernicà 
es va produir fa sis anys, quan el NYT va apostar per prioritzar 
als subscriptors en la seva cartera d’ingressos. Des de llavors, 
gràcies a la seva tossuderia estratègica, un periodisme de qua-
litat i uns propietaris amb diners, els seus lectors de pagament 
superen els 2 milions. A més, el NYT ha tingut “la fortuna” i que 
s’ha erigit davant d’ells el millor comercial de psicologia inver-
sa en la història de la premsa: Donald Trump. Com més tuits 
acusadors de failing press o de fake news del president, més 
subscriptors pels principals diaris nordamericans.

Gràcies a l’empenta de l’era Trump, també han crescut mitja 
dotzena de digitals d’aquests que anomeno periodisme enfo-
cat: Talking Points Memo, Politico Pro (la versió de pagament) 
o Axios. I, en altres nínxols més especialitzats, es consoliden 
projectes periodístics basats en la subscripció com The Athletic 
(informació esportiva d’àmbit local) o The Information. I si no 
és mitjançant lectors directament, es multipliquen les iniciatives 
filantròpiques davant la consciència que el periodisme ha de 

sostenir-se amb alguna cosa més que publicitat. Però aquesta 
alternativa ja s’analitzarà en un altre moment.
  

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Elaboració pròpia a partir de diverses fonts secundàries
A Europa també ha arribat la melodia del pagament. A França 
s’explica la meravellosa història de Mediapart, diari nascut el 
2007 que va arribar el març a la xifra de 130.000 socis. Els 
fundadors, dirigits per Edwy Plenel, experiodista de Le Monde, 
van aixecar des de zero un producte periodístic 100% digital, 
en la terra de la excepció cultural. El 2013 el seu camí es va 
veure truncat per una mala passada de l’establishment polític 
francès (liderat per Hollande): van multar a Mediapart amb més 
de 3 milions d’euros per haver gaudit, segons la justícia, de 
les exempcions per a béns culturals exclusives de la premsa 
impresa.

El 2013 Ernst-Jan Pfauth, un periodista de trenta anys, va or-
ganitzar al costat d’un grup de col·legues un projecte periodís-
tic diferent, per trencar amb la caspa periodística holandesa. 
De Correspondent ha superat els 50.000 subscriptors tan sols 
quatre anys després. També hi ha bons indicis amb el local 
danès Østlands-Posten (12.000 subscriptors), l’startup Blendle 
(l’iTunes de les notícies) o l’eslovac Denník SME, fundat tam-
bé per un grup de periodistes que van abandonar el seu diari 
tradicional, inspirats en De Correspondent, i ja tenen 23.000 
subscriptors.

El model de socis/membres de l’holandès ha agradat tant en el 
sector que diverses fundacions han organitzat un projecte per 
estudiar-lo i exportar-lo als Estats Units. Segueix un patró simi-
lar a Espanya eldiario.es amb els seus 20.000 socis: un grup de 
periodistes provinents de la indústria mediàtica tradicional, amb 
seguidors darrere i un projecte editorial innovador. Amb similar 
objectiu, però d’abast global, es troba The Guardian (200.000 
socis digitals) que el 2014 va reorientar el seu model econòmic 
per recolzar-se més en els lectors: contingut obert, sense mur 
de pagament, amb avantatges que enforteixen la relació entre 
mitjà i comunitat.

Per tant, hi ha una tendència clara al pagament pel periodisme 
i, a més, en alguns països, el 53% dels subscriptors digitals mai 
ho van ser d’una edició impresa. Què els fa diferents a aquests 
als qui els funciona el model de pagament? Subratllo sis aspec-
tes que són comuns a aquests casos reeixits.

Una proposta de valor única i inimitable.- El contingut ela-
borat per aquesta mena de projectes busca fer imprescindible, 
com va explicar molt bé en la conferència d’obertura del màster 
el periodista Ismael Nafría en el cas del NYT. Treballen amb una 
agenda temàtica pròpia ben definida, per la seva especialitza-
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ció temàtica o bé pel seu enfocament editorial. Fonamenten el 
seu contingut periodístic en investigacions amb fonts pròpies o 
en periodisme d’anàlisi recolzat en la auctorites de la signatura.

Elaboren temes des d’angles propis, conreen una veu difícil-
ment imitable o produeixen peces minucioses (disseny, format) 
que reflecteixen temps i esforç. L’usuari aprecia i valora el tre-
ball laboriós, d’orfebreria, on es percep la qualitat, rellevància i 
oportunitat per als seus interessos personals.

La redacció d’aquests projectes pot centrar-se en aquesta tas-
ca, perquè prescindeixen de la inabastable i desagraïda tasca 
de la cobertura incremental de notícies que no afegeixen valor 
o, si ho fan, moren al segon. Es veurà poc a aquest tipus de 
mitjans en aquestes alertes precipitades, agafades pels pèls, 
que circulen les primeres a Twitter. Prefereixen arribar bé, a 
arribar abans.

Múscul periodístic amb esquelet tecnològic.- Els mitjans 
que millor estan sortejant el tsunami digital són aquells que 
han invertit en equip humà, en múscul periodístic, per elaborar 
aquest contingut únic i inimitable. Però també han descobert 
que en l’era digital la tecnologia és fonamental per posar el seu 

producte davant de l’usuari: saben que el CMS del seu mitjà és 
molt important, perquè alleugereix tasques, estalvia esforços i 
serveix per potenciar la distribució del contingut.

Entenen que les eines de màrqueting són crucials per convertir 
aquests usuaris que aterren en el lloc des de múltiples punts 
en subscriptors fidels. La tecnologia els permet analitzar de-
talladament qui són, quant de temps hi són, quan superen el 
límit d’articles del mur de pagament i com personalitzar la seva 
experiència perquè un dia pensin: “He de pagar per això”.

Per això, part de l’èxit del Washington Post es deu a l’adopció 
de la cultura tecnològica d’Amazon: ningú coneix tant bé com 
funciona la intenció de compra dels usuaris. Aquest enfocament 
els ha permès diversificar les seves vies d’ingressos gràcies a 
la comercialització de la seva plataforma CMS Arch entre grups 
de premsa regional dels Estats Units.

Triar és descartar: l’elecció de l’usuari objectiu determina 
la resta.- Aquests mitjans han triat el seu model de client, el 
coneixen perfectament, han desenvolupat perfils de les seves 
possibles variacions i dels camins per arribar-hi. No es llancen 
de manera indiscriminada a l’ample mar, no són un restaurant 
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de menjar ràpid. Ells saben quin és el seu tipus de lector ideal i 
renuncien a tota la resta, especialment al que fa nosa.

Els directius de WAN - IFRA assenyalen en el seu últim informe 
que la recerca de noves vies d’ingressos és una de les seves 
principals preocupacions. Per ser conseqüents haurien de des-
cartar el fals grial de les pàgines vistes. És la més gran estafa 
de la indústria digital, cada vegada té menys valor com a mesu-
ra publicitària i, a més, fa perdre el temps als periodistes.

El New York Times ho sap bé i centra el seu objectiu en con-
vertir lectors a subscriptors. Tota la resta és renunciable. Si el 
teu cuiner sap que vols vendre filets per a aquest tipus de client 
top i, en lloc de bona carn, li portes restes triturats d’escassa 
qualitat, acabarà produint hamburgueses. Triar un tipus de lec-
tor com a objectiu de negoci és fonamental: d’aquí parteix tota 
la resta.

Per les seves obres els coneixereu. Periodistes i firmes 
amb aval.- Els mitjans amb un model de pagament consoli-
dat tenen cura del posicionament de la seva marca; els seus 
valors no són gratuïts, neixen de velles trajectòries i mèrits 
periodístics. En el cas dels mitjans més joves, aquest cabal 
d’intangibles que els permeten cobrar pel contingut l’aporten 
els seus periodistes.

Per això, els digitals que han aconseguit consolidar una base 
de subscriptors comparteixen una característica: la reputació 
professional dels seus editors. És el cas de Rob Wijnberg a De 
Correspondent; Edwy Plenel, a Mediapart; Jim VandeHei, a Po-
litico (i ara Axios) o Jessica Lessin, a The Information. Aquests 
periodistes són admirats, respectats i acumulen crèdit per em-
prendre aquest tipus d’estratègies que exigeixen més del lector 
que el simple usuari.

A part d’editors prestigiosos, aquests mitjans tenen cura dels intan-
gibles de la seva marca, alineats amb l’estratègia primordial: si els 
subscriptors, socis o membres son els reis de la casa, planifiquen 
el producte amb més claredat, s’alliberen d’hipoteques, concentren 
les energies en conrear la seva relació i preserven la credibilitat de 
la seva marca, aquest vincle emocional amb els lectors .
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Estratègia de marketing ben definida.- 
Aquests mitjans comprenen que el moll de un model de nego-
ci exitós no consisteix a saber com guanyar més diners sinó 
en com generar valor al públic adequat. Per aconseguir-ho fan 
servir diverses estratègies comercials: uns instal·len un mur 
de pagament estricte (hard paywall), que exigeix als lectors 
passar per caixa per gaudir del contingut. Altres fan servir un 
mur de pagament porós (soft paywall o metered mode ), on els 
usuaris llegeixen gratuïtament les pàgines fins arribar a un límit 
d’articles. Altres opten per un sistema freemium, on el client 
accedeix gratis a part del contingut i s’ha de subscriure si vol 
alguns serveis extra o certs privilegis.

Un recent anàlisi dels 25 diaris amb més trànsit als Estats Units 
confirma aquesta diversitat d’estratègies de pagament. L’estudi 
assenyala que la majoria d’ells juga a dues bandes: volen acon-
seguir subscriptors i generar ingressos publicitaris, en un esce-
nari de constant assaig i error.

A més, forma part del seu pla de màrqueting una clara estratè-
gia de distribució. No totes les plataformes són oportunes. Per 
això, els mitjans amb models de pagament solvents mesuren 
si aquesta distribució alimenta la seva marca o ajuda a con-

vertir lectors en subscriptors. A més, perfilen aquesta tàctica 
dins del lloc de manera precisa: indaguen en el comportament 
dels usuaris que es cansen de la publicitat intrusiva, proclius a 
instal·lar-se els bloquejadors d’anuncis i recorren amb freqüèn-
cia al mateix producte periodístic.

En aquest punt, els mitjans de pagament han de bregar amb 
les plataformes tecnològiques (Google, Facebook, Twitter, 
snapchat, Instagram), que persisteixen en el seu intent de “re-
conciliar-se” amb el periodisme. Google vol a ajudar els editors 
a vendre més subscripcions des de la seva plataforma. Els di-
rectius de Facebook també volen facilitar la generació de subs-
criptors a la seva xarxa social. De moment, NYT, FT i WSJ no 
participaran en aquesta iniciativa; sí que ho faran Washington 
Post, The Economist i els grups regionals Tronc i Hearst.

Missió: un objectiu per guiar-los a tots.- En aquest context, 
quan alguns vells editors han abandonat la indústria periodís-
tica perquè ja no guanyen tant com abans, emergeix amb més 
força el concepte de missió: la missió és la filosofia que impulsa 
el projecte, més enllà de la rendibilitat. És el motor que justifica 
l’activitat, allò que uneix a l’equip i els atorga sentit de perti-
nença o, almenys, un reforç del paper exercit. Els mitjans amb 
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models de pagament reeixits es caracteritzen per tenir una cla-
ra missió per no confondre la seva estratègia. Aquest objectiu 
empresarial facilita la gestió del projecte i genera un objectiu 
comú.

Per tenir una missió molt clara, el Washington Post ha estat el 
diari que més periodistes ha contractat en els últims anys i ha 
posat al capdavant de la nau a Marty Baron, un dels editors més 
prestigiosos del país. Al juny, Jeff Bezos va donar una conferen-
cia a Torí per a parlar del futur del periodisme. Va assenyalar 
que la publicitat per si sola ja no servirà per finançar el perio-
disme d’investigació; va animar a contractar més periodistes no 
a fer-los fora; i va indicar que als lectors cal demanar-los que 
paguin pel bon contingut.

Ara el seu lema és “Democracy dies in darkness” (la democrà-
cia mor en la foscor): així no hi ha dubte que ha de posar tota la 
carn a la graella per fer el millor periodisme possible. “Aquesta 
no és una aventura filantròpica. Per a mi, i ho crec realment, un 
periòdic sa amb una redacció independent hauria de ser sos-
tenible. Jo crec que és una cosa assolible. I nosaltres ho hem 
demostrat”, va recalcar.
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Carrers sense periodistes
Per Josep Lluís Micó, catedràtic de Periodisme URL / Diari de 
Girona

 
Els investigadors anglesos dels anomenats “Estudis Culturals” 
van rebaixar la càrrega apocalíptica de l´Escola de Frankfurt 
per desenvolupar l’Economia Política de la Comunicació. En 
aquest marc, es va promoure l´anàlisi de la força de treball i 
dels processos productius en la premsa britànica. Pel que fa a 
la relació del professional de la informació amb les tecnologies 

que successivament s´han incorporat al seu sector, podríem 
afirmar que l´ofici ha estat marcat per la redefinició de les espe-
cialitats i els perfils. 

Des de la popularització de les rotatives i els motors de va-
por en el segle XIX, cada innovació ha generat tensions i ha 
funcionat com a catalitzadora per a les noves formes de pe-
riodisme. Però la digitalització està desencadenant un conjunt 
de mutacions que, molt probablement, per primera vegada en 
la història, està afectant les bases de la indústria i la quarta 
revolució en què està immersa. Així, un percentatge creixent 
d´informadors professionals està condemnat de manera inexo-
rable a romandre en la redacció, mentre que organitzacions i 
figures de tota mena –les empreses, les administracions, els 
usuaris avançats de dispositius mòbils, els entusiastes de les 
xarxes socials...– estan ocupant el seu lloc al carrer i, en conse-
qüència, estan colonitzant una part de la seva missió.
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