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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: Els lectors substituiran els anunciants com mecenes dels mitjans
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els ERO d’El Punt Avui i El Periódico afegeixen incertesa al futur negre de la premsa escrita

COMUNICACIÓ DIGITAL
Facebook classificarà els mitjans de comunicació segons la seva fiabilitat

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Publicitat en mans dels usuaris: més enllà del AdBlocking

NOVES EINES
El blockchain fa repensar el model de negoci del periodisme

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Què és i com funciona la “Generació Hit”? 

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: És hora que el periodisme construeixi les seves pròpies plataformes
TRIBUNA: Estratègies clau per a un diari local
ENTREVISTA: Ismael Nafría: “Per als mitjans, no canviar és un suïcidi”
ANÀLISI: El País, El Mundo i ABC, els mitjans que més creixen a Twitter
DOSSIER: Necessita Prisa una fundació per protegir la seva independència?
OPINIÓ: Just començat el 2018: escriure, editar i dissenyar per a dispositius mòbils
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Els lectors substituiran els anunciants 
com mecenes dels mitjans
Per Eco Inteligencia sobre un Informe de l’Institut Reuters i la 
Universitat d’Oxford

Una enquesta realitzada a 194 líders digitals de 29 països 
ha permès a l’Institut Reuters, juntament amb la Universitat 
d’Oxford, fer uns pronòstics que poden servir a altres editors 
per conèixer quin serà el seu paper a partir de 2018.

La proliferació de notícies falses i els atacs continuats del presi-
dent Trump a la premsa van servir d’esperó en 2017 perquè els 
usuaris prenguessin consciència de la importància de comptar 

amb uns mitjans de comunicació forts que produeixin informa-
cions de qualitat. El pagament per accedir als continguts es 
postula com una font d’ingressos imprescindible per a la soste-
nibilitat d’aquesta indústria.

Les raons que expliquen el declivi de la publicitat són diverses. 
En primer lloc, l’oferta i la demanda són tan àmplies que s’han 
reduït els preus i els mitjans es reparteixen les engrunes d’un 
pastís que acapara el duopoli Facebook-Google. D’altra banda, 
els usuaris li han declarat la guerra a la publicitat intrusiva i l’ús 
de bloquejadors publicitaris cada vegada està més estès. Final-
ment el “frau del clic” ha provocat que els anunciants perdin la 
seva confiança en uns mitjans que engreixen les seves xifres 
de trànsit per obtenir més ingressos.

L’enquesta elaborada per l’Institut Reuters i la Universitat 
d’Oxford als editors digitals revela que el 62% considera que 
la publicitat display es tornarà cada vegada menys important 
en els seus negocis. Fins i tot un 10% es planteja fer-la des-
aparèixer completament en un futur. Qüestionats per quines 
podien ser les fonts alternatives d’ingressos, les subscripcions 
es situen en primer lloc, esmentades pel ‘44% dels editors en-
questats. La creació d’un programa de membres que permeti 
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que els usuaris lleials paguin per mantenir un web d’accés lliure 
és nomenada pel el 16%, mentre que un 7% confia en les do-
nacions puntuals. En quarta posició se situa la publicitat display 
(38%), per darrere de la publicitat en vídeo (40%) i el contingut 
patrocinat (39%).

L’informe en canvi és optimista amb la publicitat digital durant 
2018. Les aliances forjades entre mitjans i anunciants per mi-
llorar la qualitat dels anuncis i dures regulacions com l’europea, 
que entrarà en vigor al maig, animaran les empreses periodísti-
ques a vendre espais de publicitat premium que apareixeran al 
costat de continguts d’alta qualitat. Això sí, Facebook i Google 
seguiran sent els reis d’Internet, augmentant el percentatge de 
despesa global que atreuen (el 2017 ja se situava en el 84%). 
Amazon serà el tercer jugador, superant a Twitter i snapchat en 
ingressos publicitaris.

Fonts d’ingressos variades
Definitivament, els mitjans tenen molt clar que han de buscar 
múltiples fonts d’ingressos per sobreviure. Un important editor 
del Regne Unit aconsellava als seus col·legues que, si bé tecno-
logies com la realitat virtual no han servit per salvar la premsa, 
la clau està en buscar el valor real del negoci en realitzar un bon 

periodisme i aconseguir que l’audiència pagui per ell. L’informe 
assenyala que el canvi de model de la publicitat a la subscripció 
“està impulsat per una combinació de desesperació i esperança”. 
Què els fa ser optimistes? Els 2,5 milions de subscriptors digitals 
de The New York Times o l’espectacular creixement dels abo-
nats de The Washington Post des del 2016. Però també hi ha 
casos a Europa, com el Helsingin Sanomat, de Finlàndia; Bild, 
a Alemanya, o els diaris locals propietat de la noruega Amedia. 
Altres casos sorprenents són el de l’holandès De Correspondent, 
que compta amb 60.000 membres que financen el periodisme 
independent, el de The Guardia, que ha aconseguit que 300.000 
persones realitzessin donacions individuals i el de l¡espanyol el-
diario.es, que ha superat els 20.000 socis.

Encara que els joves estan cada vegada més familiaritzats amb 
les subscripcions gràcies al pagament de tarifes mensuals a 
Netflix i Spotify, l’informe considera que ha de regnar la cautela. 
Encara són majoria les persones que no tenen intenció de pa-
gar pel periodisme online ni avui ni en el futur, fonamentalment 
a Amèrica Llatina, el sud i centre d’Europa i Àsia.

Les empreses també han de centrar-se més en buscar subscrip-
tors en la seva audiència internacional amb preus més barats 
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per ser competitius, a més d’ associar-se amb altres empreses 
per estalviar costos i lluitar pels diners de la publicitat. A França 
les empreses de telecomunicacions estan incloent quioscos de 
premsa digitals en els seus paquets de subscripció.

De cara a 2018, l’informe adverteix del perill per a la demo-
cràcia de crear un sistema informatiu de dos nivells en què la 
informació de qualitat desaparegui darrere d’un mur de paga-
ment i les persones amb menys poder adquisitiu només puguin 
accedir a continguts de baixa qualitat. Per solucionar aquest 
problema, els mitjans crearan més programes de patrocini en el 
qual els lectors habituals financin subscripcions als estudiants 
i biblioteques, o involucrin a la seva comunitat perquè segueixi 
sent possible mantenir el contingut gratuït.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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Els ERO d’El Punt Avui i El Periódico 
afegeixen incertesa al futur negre de 
la premsa escrita
Per Irene Ramentol / Nació Digital

La premsa escrita viu temps difícils. L’anunci dels expedients 
de regulació d’ocupació (ERO) a El Punt Avui i El Periódico 
-que podria comportar l’acomiadament d’uns 200 treballadors 
(no pas únicament periodistes) d’aquestes dues capçaleres 
històriques- ha tornat a posar en alerta el sector, sumit en una 
greu crisi com a conseqüència de la caiguda de vendes i de 
publicitat. Les circumstàncies que han dut als grups editorials a 
estudiar aquestes excepcionals mesures són diferents, fruit de 

les seves particularitats, però donen peu a un diagnòstic pes-
simista sobre el futur incert de la premsa escrita que en els 
darrers anys ha patit unes reculades sense precedents. 

El Grupo Zeta, editor d’El Periódico, preveu retallar un 45% de 
la massa salarial, una mesura que se suma al tancament de 
dues de les seves revistes de renom -Interviú i Tiempo- i a la 
recent retallada a l’Sport.

L’editora d’El Punt Avui, per la seva banda, ultima el desman-
tellament de la seva seu a Barcelona -fixat pel dia 31 de gener 
com a data límit- i negocia amb la plantilla un expedient que 
comportaria la sortida de 91 persones i una rebaixa salarial del 
voltant del 10% per als treballadors restants. Tot plegat en un 
context d’incertesa laboral i precarietat del sector, que és un 
dels més maltractats, com fa temps que denuncien el Col·legi 
de Periodistes, el Grup Barnils o el mateix sindicat del sector.

Un ERO a El Periódico enmig d’un conflicte obert amb la 
plantilla
L’expedient de regulació d’ocupació que estudia presentar el 
Grupo Zeta i que afectaria al voltant d’uns 170 llocs de treball, 
100 dels quals de la redacció, segons dades del comitè, arriba 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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en un context de conflicte entre la direcció i la plantilla, que 
atribueix la retallada a la gestió empresarial. El comitè asse-
gura que forma part d’una mesura exigida pels bancs creditors 
davant la incapacitat d’eixugar un deute que se situa al voltant 
dels 100 milions d’euros.

“Forma part d’un pla de viabilitat que la consultora Deloitte va 
fer per al grup a instàncies dels bancs, que proposava suprimir 
uns 200 llocs de la plantilla i contractar una cinquantena de 
persones amb un perfil més barat”, afirmen a NacióDigital fonts 
sindicals. “Volen fer una redacció de baix cost però el problema 
del deute té més a veure amb la gestió empresarial que amb 
l’estructura”, apunten. 

La proposta d’ERO és encara informal. El grup editorial ha as-
segurat a NacióDigital que és només un punt de partida per 
començar a negociar, però els treballadors ja preparen accions, 
entre elles una vaga que qualifiquen com a “històrica”, tement 
que no hi hagi gaire marge per modificar el pla.

El comitè assegura que la caiguda de la publicitat que es va 
manifestar durant la crisi ja s’ha estabilitzat i que el 80% dels 
ingressos segueix aportant-los l’edició impresa. “El deute que 

hem generat no té relació directa amb el diari, sinó amb d’altres 
aventures empresarials com per exemple la forta inversió que 
es va fer a Antena3 en el seu moment i que encara estem pa-
gant”, afirmen fonts sindicals, que assenyalen altres factors 
com el preu del lloguer de la redacció per sobre del mercat o 
l’empresa de cinema del propietari de Zeta que, segons calcu-
len, acumula un deute de nou milions. 

La intervenció de la Generalitat precipita dos ERO a El Punt 
Avui
L’editora d’El Punt Avui negocia amb els seus treballadors la 
implementació de dos expedients de regulació. Un per acomia-
dar 91 treballadors, prop del 35% de la plantilla, i un altre per 
rebaixar el 10% del sou dels que segueixin a l’empresa.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’editora ha presentat aquesta setmana l’ERO que havia anun-
ciat de forma oficiosa a finals d’octubre, després de la interven-
ció dels comptes de la Generalitat per part del govern espanyol 
i que va comportar el bloqueig de bona part de la publicitat ins-
titucional.

El conseller delegat d’El Punt Avui, Joan Vall i Clara, ha explicat 
a NacióDigital que la direcció ha estat durant tres mesos en 
converses amb els treballadors i que ara s’ha obert un període 
de negociació per rebaixar la xifra d’acomiadaments. “Estem 
convençuts que arribarem a un acord”, ha assegurat. No obs-
tant això, treballadors consultats per aquest diari han destacat 
que l’empresa no ha estat explícita en la xifra de personal afec-
tat, ni com es distribuirien entre els diferents centres de treball.

A més de l’ERO, l’empresa preveu tancar a finals de més la 
seu del diari a Barcelona, que acull una vuitantena de profes-
sionals. Per als qui continuïn al diari, l’empresa optarà bàsi-
cament per la fórmula del teletreball. En alguns casos, però, 
sí que s’hauran de desplaçar a la redacció de Girona. Davant 
d’aquesta reorganització, els treballadors esperen indicacions 
de l’empresa perquè concreti com es farà.

Desembre dóna un respir als grans 
diaris 

Les versions impreses dels grans diaris estatals van patir un 
veritable calvari al llarg de tot el 2017. Una de les fites més 
destacats va tenir lloc al març, quan El País es va convertir en 
l’últim diari en baixar de la barrera dels 100.000 exemplars en 
vendes. La resta de capçaleres també van caure, només que a 
un ritme més calmat.

Una altra de les conseqüències de la caiguda sostinguda del 
paper va succeir durant l’estiu, moment en què la suma dels 
sis grans diaris va assolir un mínim històric de 324.083 còpies, 
per sota del nombre de vendes que registrava només El País 
fa una dècada (344.412 exemplars). La resta de l’any es va 
mostrar igual de horribble, inclosos octubre i novembre; durant 
aquest últim el conjunt de vendes va arribar a caure per sota 
dels 300.000 exemplars (298.381 de mitjana).

No obstant això, desembre va portar una lleugera treva al tur-
ment de la premsa. Segons les xifres pendents de certificar de 
la Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), els principals dia-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Amb CaixaBank Pay, ja pots gestionar totes les 
operacions que facis amb les targetes financeres i 
de fidelització, i també pagar amb qualsevol* mòbil 
de la manera més fàcil, ràpida i segura.  
Descarrega’t ara l’app i comença a beneficiar-te 
de tots els avantatges que ofereix. 

Més informació, a www.CaixaBank.cat

NRI: 2248-2017/09681

 Descarrega’t CaixaBank Pay: 

 treu tot el profit de les targetes  

 i paga amb qualsevol mòbil 

*Vàlid per a dispositius amb tecnologia NFC.

Descarrega-te-la ara a: 
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ris van vendre una mitjana de 300.291 exemplars durant l’últim 
mes de l’any. D’aquesta manera, El País va recuperar més de 
2.000 còpies en vendre de mitjana 93.585 exemplars i encara 
a hores d’ara dóna per impossible tornar als 100.000, referma 
el llistó dels 90.000. Més o menys com El Mundo, que d’un mes 
a un altre va remuntar dels 59.153 diaris als 61.184. Sigui com 
sigui, el primer va retrocedir un 9,79% i el segon un 7,79% en 
comparació del mateix mes de l’any anterior.

La difusió.- Però mentre que la capçalera de Prisa va cedir un 
10,12% en la seva difusió, en arribar als 166.025 exemplars, El 
Mundo es va resistir una mica més en aquest sentit en contenir 
la caiguda en el 7,60%, fins a les 94.101 còpies. ABC, que ha 
aconseguit mantenir les constants del seu paper durant tot el 
2017, va vendre una mitjana de 54.204 diaris de mitjana durant 
l’últim mes, enfront dels 53.685 registrats al novembre. La seva 
caiguda va ser d’un 9% respecte a la dada de fa un any. En 
difusió la caiguda ha estat del 8,30% després d’arribar a les 
76.586 còpies.

Al seu torn, els diaris catalans també es van aprofitar d’aquest 
respir. Si en el cas de La Vanguardia les vendes van créixer en 
25 exemplars, en registrar 23.585 diaris de mitjana al desem-

bre contra els 23.560 del mes anterior; El Periódico va alçar 
els seus números en prop de 3.000 còpies després de ven-
dre 36.273 diaris de mitjana. El descens interanual ha estat del 
16,39% i 14,92% per a un i per l’altre. Quant a la seva difusió, 
el diari del Grup Godó amb prou feines va cedir un 5,62% en 
l’últim any, fins als 96.002 exemplars, alhora que el de Zeta es 
va apuntar un descens del 15,71%, per una difusió de 67.155 
còpies. La Razón va ser l’únic que es va mantenir en el sig-
ne negatiu, en tant que va passar de despatxar 40.346 còpies 
al novembre per caure en els següent 31 dies fins als 31.460 
exemplars de mitjana; la seva dada interanual de vendes es va 
situar en una caiguda del 10,27%, mentre que la difusió va per-
dre un 8,93%, fins als 54.064 exemplars. (de Dircomfidencial)

La ràdio, el mitjà més creïble per als 
espanyols

Europa ha decidit plantar-
li cara al fenomen de les 
“fakes news” i per això ha 
començat a prendre me-
sures en els últims temps 
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com us explicàvem la passada setmana. Les notícies falses, 
els rumors a internet i els dubtes sobre la credibilitat d’algunes 
fonts generen en ocasions desconfiança entre els ciutadans. En 
aquest sentit l’últim Eurobaròmetre ens dóna una visió gene-
ral entorn de la confiança que tenen dipositada els europeus -i 
també els espanyols específicament en els mitjans tradicionals 
i digitals.

Entre les principals conclusions se situa que la ràdio és el mitjà 
amb una més gran credibilitat entre els ciutadans comunitaris. 
En concret, la ràdio arriba a gairebé el 60% de credibilitat per 
part dels enquestats, enfront del 51% de la televisió i el 47% 
de la premsa escrita. Per darrere apareixen els mitjans en línia 
(34%) i les xarxes socials. L’Eurobaròmetre també destaca les 
enormes possibilitats que ha comportat l’accés online tant per a 
les emissions en directe com en diferit.

En el cas específic de l’Estat espanyol, l’Eurobaròmetre també 
situa la ràdio com el mitjà que té més credibilitat entre els ciu-
tadans, amb un 52%. Per darrere se situa la premsa escrita, 
amb un 40%, i la televisió, amb un 36%. Aquests dos últims 
mitjans canvien les seves posicions a Espanya en compara-
ció amb els resultats recollits en la mitjana europea. Finalment, 

els mitjans en línia (34%) i les xarxes socials (22%) es troben 
a la cua d’aquest baròmetre dels mitjans espanyols. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

El 40,3% de la població només llegeix 
en paper i un 20% ho fa en suport 
digital
El percentatge de lectors de llibres a Espanya majors de 14 
anys s’ha incrementat des de 2012 fins situar-se al 65,8% de la 
població, 2,8 punts percentuals més. Es redueix una mica més 
la distància que encara separa Espanya de la mitjana europea, 
que situa el percentatge de lectors en aquesta franja d’edat 
en el 70% de la població, segons es desprèn del Baròmetre 
d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2017 que elabora la 
Federació de Gremis d’Editors.

Si tenim en compte només a la població que afirma llegir en el 
seu temps lliure s’observa també un creixement, encara que 
menor (0,6 punts percentuals), fins situar-se en el 59,7%. És a 
dir, un 40,3% de la població no llegeix mai o gairebé mai per oci.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Baròmetre també ha analitzat l’evolució de la lectura d’un al-
tre tipus de continguts i reflecteix que, des de 2012, s’ha produït 
un creixement de la lectura de llibres en general i de continguts 
digitals, mentre es detecta un descens en el nombre total de 
lectors de publicacions periòdiques (premsa i revistes) i còmics. 
Així mateix, en aquesta ocasió s’han recollit dades d’hàbits de 
lectura tant en nens com en adolescents.

El 76,3% dels espanyols majors de catorze anys llegeixen al-
gun tipus de contingut en suport digital. Això suposa un incre-
ment de 18 punts respecte al 2012. Si bé la lectura de llibres en 
format digital és menor que la de premsa o xarxes socials, el 
seu increment en els últims anys ha estat més significativa: ha 
passat del 11,7% de 2012 al 27,2% el 2017. El 25% dels llibres 
llegits van ser en format digital. Aquest increment en la lectu-
ra en format digital no es tradueix, però, en un increment en 
paral·lel de la lectura total, el que suggereix una transferència 
gradual de la lectura en paper a la lectura digital.

El Baròmetre mostra un increment del percentatge de lectors en 
totes les comunitats autònomes des de 2011, excepte a Extre-
madura. Madrid segueix sent la regió amb major índex de lec-
tors (71,4%), onze punts més que la mitjana estatal (59,7%). Al 

costat d’ella, altres vuit comunitats autònomes presenten xifres 
superiors a la mitjana: Navarra (65,1%); País Basc (63,9%); La 
Rioja (63,6%); Cantàbria (el 63,3%); Catalunya (62,7%); Aragó 
(61,8%); Comunitat Valenciana (61,2%); Balears (60%).  (d’El 
Imparcial)

Prensa Ibérica concentra la seva àrea 
comercial a Madrid 

Premsa Ibèrica, un dels grups editorials més importants 
d’Espanya, ha decidit centralitzar tot el seu equip comercial a 
Madrid, tot just tres mesos després de l’última reorganització. 
La companyia presidida per Javier Moll va presentar a finals de 
l’octubre passat una profunda renovació del seu equip professio-
nal, amb la qual buscava consolidar el centre de les seves ope-
racions a Madrid. Cal recordar que és a la capital on concentren 
el gruix de la seva activitat publicitària grups com Vocento, Prisa, 
Unidad Editorial o, més recentment, l’aragonesa Henneo.

Dins aquest procés s’emmarcava la composició d’una nova 
àrea comercial corporativa, com una aposta clara per potenciar 
aquesta faceta. En el seu moment Prensa Ibérica va informar 
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que l’objectiu era “millorar i adaptar la seva estructura comercial, 
tant a les més noves tendències del mercat, com a les noves 
necessitats dels anunciants i agències de publicitat”. Seguint 
aquesta línia estratègica, amb l’arribada del nou any l’editora de 
premsa regional (com Regió 7, Diari de Girona, l’Empordà, etc.) 
ha passat a integrar tota la seva àrea comercial sota una mateixa 
societat radicada a Madrid, que mantindrà tot i això contacte 
amb les oficines de Barcelona. A partir d’ara la comercialitzadora 
deixa d’anormenar-se Prensa Ibérica Management i passa a ser 
Corporació Publicitària de Mitjans Digitals. (d’AEC)

La sentència del TSJC que reconeix 
la cessió il·legal de treballadors a 
Betevé ja és ferma
 

Amb data 15 de setem-
bre de 2017, el Tribu-
nal Superior de Justícia 
de Catalunya va dictar 
sentència a favor de set 

treballadors -membres del comitè d’empresa- de BCN Audio-
visual, tot reconeixent que hi ha cessió il·legal de treballadors 
entre aquesta empresa (propietat de la productora Lavínia) i 
la societat municipal ICB (Betevé, la televisió de la ciutat de 
Barcelona). Segons la sentència, ICB els havia d’incorporar im-
mediatament en les condicions (salari, categoria i nivell salarial) 
que aplica l’Ajuntament de Barcelona als treballadors d’ICB, 
amb l’abonament de les diferències adeutades des de l’any an-
terior a la presentació de la demanda.

Davant d’aquesta sentència, tant Barcelona Audiovisual com 
ICB van interposar incident de nul·litat d’actuacions, que a data 
19 de gener el TSJC ha desestimat, de manera que la sentència 
ja és ferma i s’ha d’executar. Aquesta sentència vincula tots els 
jutjats socials de Barcelona i declara que la solució vinculada a 
aquests set casos -idèntica a l’aplicada als primers treballadors 
d’Antena Local que ja s’han incorporat a la plantilla de Betevé- 
s’ha d’aplicar als propers judicis que es faran.

La justícia ja ha reconegut que el model d’externalització de 
quasi tota la plantilla de Betevé és il·legal. Davant d’aquest fet, 
la UGT demana a l’Ajuntament de Barcelona que reprengui les 
negociacions amb la plantilla de Barcelona Audiovisual per tan-
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car un acord d’internalització dels 245 professionals que fan 
Betevé, amb les mateixes condicions laborals que la societat 
municipal ICB només aplica als 16 treballadors que té con-
tractats directament, tal com reconeix la sentència del TSJC. 
(d’UGT.cat)

Mediaset trenca llaços comercials amb 
8TV, que cedeix la seva publicitat a 
Pulsa
Mediaset i Grup Godó van donar la campanada a l’abril de 2015 
amb l’anunci d’un acord estratègic que convertia al primer en ac-
cionista 8TV, invertir 8,8 milions d’euros pel 40%. Les dues com-
panyies buscaven d’aquesta manera desenvolupar i potenciar 
una televisió privada a Catalunya. El grup comandat per Paolo 
Vasile va perdre aviat l’interès, a la vista dels problemes de la 
televisió catalana per complir amb les expectatives publicitàries 
i trobar el seu lloc en el mercat. A l’any i mig de signar-se la 
aliança Mediaset va decidir no acudir a una ampliació de capital 
d’Emissions Digitals, diluint la seva participació al 30% del capi-
tal. Mesos després, en l’estiu del 2017, posava punt i final a la 
seva vinculació a revendre la resta de les seves accions a Godó.

Tot i la relació mal resolta, els dos grups van mantenir la 
col·laboració amb 8TV, la publicitat seguia estant en mans de 
Publiespaña. Fonts del sector confirmen que Mediaset ha de-
sistit de l’obstinació d’aixecar la quota publicitària de la televi-
sió de Godó, tot i que tampoc ha aconseguit millorar l’eficàcia 
d’aquesta via. De fet, Emissions Digitals  va registrar un des-
cens del 2% en la seva facturació del 2016, aconseguint 14,6 
milions d’euros en ingressos. Aquesta lleugera caiguda va 
agreujar encara més la situació de la societat, que va tenir uns 
números vermells de 6,4 milions d’euros aquest any i suporta ja 
un forat de 28 milions des de 2008.

Aquest trencament ha portat a 8TV a acudir a Pulsa Media 
Consulting, l’altra gran comercialitzadora del sector televisiu. 
Aquesta empresa, presidida per Manuel Casals, integra actual-
ment dins de la seva xarxa de tercers la publicitat de 13TV, TEN 
(Grup Sequoia), Kiss (Ràdio Blanca), Reial Madrid TV, Cosmo-
politan i AMC. (de Control)
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Ok Diario, condemnat a rectificar una 
notícia incorrecta sobre l’Ajuntament 
de Vilanova

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va presentar a finals de l’any 
passat una demanda contra el diari digital Ok Diario, per ha-
ver publicat una informació en què s’afirmava que l’alcaldessa, 
Neus Lloveras, havia adjudicat el 2015 més de 741.000 euros 
en subvencions de forma irregular. La informació, titulada “La 
gestión de Lloveras en Vilanova”, es va publicar el 5 de des-
embre passat.

Neus Lloveras ha manifestat la seva satisfacció per la sentèn-
cia favorable, ja que “s’ha demostrat que Ok Diario va publi-
car una informació incorrecta, que perjudicava el bon nom de 
l’Ajuntament”. L’alcaldessa recorda que l’informe de la Sindica-
tura de Comptes al qual es refereix Ok Diario en la seva infor-
mació del 5 de desembre, només detecta defectes de forma i 
proposa observacions i recomanacions. Així ha quedat reflectit 
en la sentència emesa pel jutge, que dóna tres dies a Ok Diario 
per rectificar a partir de què rebi la notificació. La sentència tam-
bé expressa explícitament que no és l’alcaldessa qui atorga les 

subvencions, sinó el Ple de l’Ajuntament i la Junta de Govern 
Local. (d’Eixdiari)

Condemna a Bernat Dedéu per 
insultar el director adjunt d’El País

El jutjat de primera instància número 31 de Barcelona ha con-
demnat al tertulià i filòsof Bernat Dedéu (col·laborador d’El Na-
cional, Catalunya Ràdio o la Sexta) a retirar dos textos de la 
seva pàgina web i a indemnitzar amb 18.000 euros i publicar al 
web i a Twitter la sentència que el condemna per “una intromis-
sió il·legítima en el dret fonamental a l’honor” del director adjunt 
d’El País, Lluís Bassets. La jutge considera que dos articles de 
Dedéu sobre Bassets, publicats al juliol i al setembre de 2015, 
depassen l’àmbit de la “legítima crítica”. La sentència no esti-
ma cap dels arguments esgrimits per Dedéu, que defineix com 
“vanes referències a recursos estilístics” o l’animus iocandi del 
text. La sentència estima íntegrament la demanda interposada 
per Bassets. (de CatalunyaPress)
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El 9 Nou encarta L’Esportiu
Des del 15 de gener, amb l’edició dels dilluns, El 9 Nou lliura gra-
tuïtament L’Esportiu, l’únic diari esportiu en català. D’aquesta 
manera, s’ofereix un producte complementari a l’oferta pròpia-
ment local del bisetmanari. La informació de proximitat de tot 
el cap de setmana en els àmbits de Política i Societat, Cultura, 
Esports, Economia i Calaix a partir d’ara els dilluns es comple-
tarà amb l’específicament esportiva.

L’Esportiu és un mitjà de referència per la seva cobertura po-
liesportiva;  hereu d’El 9 Esportiu, va sortir el 2 de gener de 
2002 i, ja aleshores, va ser un revulsiu: no hi havia, ni hi ha, cap 
altre diari d’esports en català. (d’El 9 Nou)
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Facebook classificarà els mitjans de 
comunicació segons la seva fiabilitat
Per Reason Why

  
Facebook començarà a classificar els mitjans de comunicació i 
fonts de notícies segons el fiables que siguin. Així ho ha anun-
ciat Mark Zuckerberg, CEO de la xarxa social, uns dies després 
d’anunciar que mostraria menys publicacions de pàgines. “Hi 
ha molt sensacionalisme, desinformació i polarització en el món 
a dia d’avui. Les xarxes socials permeten que la informació cir-
culi més ràpid que mai, i si no tallem aquests problemes direc-
tament acabarem fent-los més grans”.

Facebook ha explicat que està enquestant als usuaris per a 
veure les fonts d’informació que es consideren fiables i quines 
no. Després de determinar el nivell de confiança que l’usuari 
té en aquest mitjà, s’utilitzaran totes les dades agregades per 
determinar el grau de fiabilitat d’aquest mitjà. “És important que 
el mur de Facebook promogui notícies de qualitat”.

No obstant això, Javier Alexandre, responsable de Social Media 
de l’agència Manifesto, opina que l’objectiu a llarg termini és un 
altre:  “Aquests canvis tenen un objectiu molt clar en l’horitzó: 
castigar el correu brossa per poder pujar el cost del CPM actual 
en els pròxims mesos/anys”.

Els mitjans de comunicació aplaudeixen la mesura
Molts mitjans han estat esperant que Facebook adoptés una 
posició més dura contra el contingut de baixa qualitat i mentida 
news. Per això algunes de les publicacions amb més renom en 
el món del periodisme esperen que aquests canvis actuïn a favor 
seu. Per exemple, John Ridding, CEO del Financial Times, ha 
explicat que “acollim i celebrem tots els canvis introduïts per do-
nar suport a les notícies fiables i de qualitat”. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Però, és responsabilitat de Facebook establir quins mitjans 
són fiables? Javier, de Manifesto, explica les raons darrere 
d’aquests canvis: “Són els primers interessats en què els usua-
ris romanguin el major temps possible dins de la plataforma. 
El repte més gran de Facebook respon a dos conceptes clars: 
customer retention i life-time value. És a dir, millorar la quan-
titat i la qualitat de les sessions. Però no sé si aquests canvis 
donaran suport a aquests objectius ja que l’entreteniment i les 
relacions socials -amb marques o persones- no depenen direc-
tament de la fiabilitat de les fonts, sinó que tenen molt més a 
veure amb la aspiracionalidad del propi mitjà”.

Els canvis que Facebook està introduint impactaran en el con-
tingut que els usuaris veuen en el seu dia a dia. De fet Zucker-
berg ha afegit que espera una caiguda del 20% en la quantitat 
de notícies que els usuaris reben. 

La Unió Europea crea un grup d’experts 
per actuar contra les “fake news”

Les  fake news “suposen un risc per als nostres valors demo-
cràtics”, ha advertit la comissària responsable d’Economia Di-
gital  de la  Comissió Europea, Mariya Gabriel, que ha estat 
l’encarregada de presentar al grup d’experts d’alt nivell creat 
per aquesta institució supranacional per actuar contra aquesta 
xacra. L’òrgan executiu de la Unió Europea sembla haver-se 
pres seriosament aquest assumpte de les notícies falses, i sem-
pre sota la premissa de no menyscabar la llibertat d’expressió 
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i el dret d’accés a la informació, pretén establir mecanismes 
d’identificació i actuació a nivell europeu davant el “greu risc 
que la situació s’enverini”.

“A nivell europeu necessitem un enfocament europeu per evitar 
qualsevol risc de fragmentació i per això hem proposat aquest 
grup d’experts”, ha destacat  Gabriel, que ha informat que 
aquest comitè estarà format per 40 membres, entre els quals 
es troben representants de Facebook, Google o Twitter; perio-
distes, directius de comunicació i representants de la societat 
i el món acadèmic. Entre aquests membres hi ha la periodista 
espanyola  Clara Jiménez, cofundadora del portal  Maldita.es. 

Després de la seva constitució, el treball del grup començarà per 
establir una definició comuna del que s’ha d’entendre per  mentida 
news, fixar les responsabilitats de les plataformes digitals i mitjans, 
i valorar la dimensió del problema. Alhora, s’ha posat en marxa 
un procés de consulta pública per recollir les opinions de tots els 
afectats, amb el propòsit que l’estratègia europea estigui a punt 
per a aquesta primavera. Entre les possibles mesures que aquest 
grup ha de valorar, figuren la contractació d’editors que comprovin 
la veracitat d’aquestes informacions o la classificació de notícies 
en  Facebook  en funció de la veracitat. (d’Espacio Dircom)

El Financial Times està oferint accés 
gratuït a l’escola secundària de tot el 
món a FT.com

El Financial Times està donant accés gratuït a FT.com a les esco-
les secundàries d’entre 16 i 19 anys, segons va anunciar dilluns, 
estenent un programa que prèviament estava disponible només 
per als estudiants del Regne Unit. “Esperem emular l’èxit de la 
iniciativa d’escoles del Regne Unit que ha donat lloc a més de 
1.400 escoles secundàries i escoles superiors i més de 13.000 
estudiants que obtenen accés gratuït al contingut de FT”, va dir 
Caspar de Bono, director general de B2B de FT, en un comunicat.

Les escoles secundàries d’arreu poden registrar el seu interès 
CLICANT AQUÍ i des de FT facilitaran als interessats més de-
talls. El procés no és automàtic. El programa s’adreça especí-
ficament a les escoles secundàries on els estudiants més an-
tics tenen 19 anys. “Si una institució educativa té una barreja 
d’edats superiors i inferiors a 19 anys, que també es posi en 
contacte amb ells, ja que poden oferir solucions mixtes, on els 
menors de 19 anys obtenen accés gratuït i hi ha descomptes en 
les taxes educatives per als de més de 19. 
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L’esperança és que introduir persones a una marca en una edat 
relativament jove els farà ser subscriptors de pagament més 
endavant. El New York Times té un programa de subscripció 
de patrocinadors (el FT’s està patrocinat per Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ) que convida als lectors a pagar per donar ac-
cés digital als estudiants de les escoles públiques al NYTimes.
com. “Per a cada subscripció concedida a través del programa, 
The Times proporcionarà una subscripció a un estudiant addi-
cional.” Des del passat setembre, el Times va dir que més de 
2 milions d’estudiants dels 50 estats nord-americans van obte-
nir accés gratuït a NYTimes.com. (La companyia calcula que 
cada subscripció individual d’estudiants costa entre 2 i 4 dòlars, 
depenent de si la subscripció només s’utilitza a l’escola o que 
també permet l’accés a la llar).(de NiemanLab)

L’Ara.cat premiat per un projecte en 
innovació digital

Un equip del digital Ara.cat ha guanyat una menció del jurat i el 
premi per votació popular dins la categoria d’innovació digital al 
GEN Editors Lab, organitzat per Global Editora Network i Goo-
gle i celebrat la passada setmana a la redacció d’El Confiden-

cial a Madrid. Ara.cat ha rebut aquest reconeixement gràcies a 
un prototip que permet aplicar el format stories a les notícies 
d’última hora del diari.

En aquest sentit, i tal com ha remarcat Nathalie Malinarich, edi-
tora de dispositius mòbils de la BBC i membre del jurat del GEN 
Editors Lab, es tracta d’un prototip “nadiu per a mòbil” que ofe-
reix a l’audiència d’aquest suport un resum visual de la informa-
ció més important. A més, l’usuari pot ampliar aquest contingut 
consultant el minut a minut complet.

D’altra banda, aquesta no és la primera vegada que l’Ara.cat 
experimenta amb el format stories per oferir continguts resumits 
de manera visual. Sens dubte, aquesta és una eina que facilita 
la creació de resums visuals d’una manera més àgil i que sem-
pre es pot complementar amb el minut a minut.

Els guanyadors del premi principal de GEN Editors Lab 
d’enguany han estat l’equip de ‘Maldito Bulo’, que forma part 
del comitè d’experts sobre notícies falses que ha creat la Co-
missió Europea, i La Sexta, gràcies a un prototip que facilita als 
periodistes la verificació d’informacions. (per Redacció AMIC)
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Europa Press cedeix la gestió 
exclusiva del 100% del seu inventari 
de vídeo i display

Smartclip firma per sisè any consecutiu la comercialització publici-
tària d’EuropaPress. Com a novetat, aquest nou acord suposa la 
gestió del 100% de l’inventari, tant de vídeo com gràfics, dins el 
propi suport i de totes les seves capçaleres associades. Europa 
Press és la primera agència privada de notícies d’Espanya, amb 
més de 60 anys d’història i ofereix una mitjana de 3.000 articles 
diaris dels que es nodreixen els seus més de 1.800 clients asso-
ciats. Segons les dades multiplataforma més recents de Comsco-
re Mymetrix, Europa Press compta amb una audiència total que 
supera els 4,9 MM d’usuaris únics. A més, des de fa anys han ex-
perimentat un creixement exponencial en els seus portals verticals 
que aglutinen continguts d’alt interès per als usuaris destacant ca-
pçaleres com Chance amb més de 898K UU, Portaltic amb 248k, 
Infosalus amb 316K o CulturaOcio amb 284K. 

D’aquesta manera, Europa Press, un any més, es suma a 
Smart Select, el portfoli de capçaleres Premium comercialitza-
des per Smartclip, entre les quals ja es troben altres mitjans de 

referència com Motorpress, Filmaffinity, Hogarmania o Libertad 
Digital. Smartclip, xarxa de branding i vídeo multipantalla espe-
cialitzada en formats publicitaris digitals, ofereix anuncis en una 
gran varietat de plataformes i dispositius (tauletes, ordinadors, 
televisions connectades, videoconsoles, i smartphones). (de 
Programa de la Publicidad)

Retirats o modificats 11 continguts 
d’internet que promovien l’homofòbia

Les empreses que gestionen les plataformes de vídeos YouTu-
be i Dailymotion i l’administradora de fòrums CloudFlare han 
retirat o modificat onze continguts denunciats pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya per incitar a l’odi i a la violència en-
vers les persones LGBTI. Al desembre, el CAC va portar davant 
la Fiscalia de Barcelona l’existència de 33 continguts suscepti-
bles d’incitar a l’odi i a la violència envers el col·lectiu LGBTI, i 
en paral·lel es va adreçar a les empreses proveïdores perquè 
els retiressin de manera immediata.

Com a resultat, YouTube ha eliminat quatre vídeos, ha imposat 
condicions mínimes d’edat per accedir a quatre més, i ha des-

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

activat els comentaris homòfobs en un altre cas. D’altra banda, 
Dailymotion ha retirat el vídeo que havia estat denunciat, men-
tre que l’empresa CloudFlare ha eliminat el fòrum que adminis-
trava. El CAC assenyala que els continguts analitzats usaven 
expressions denigrants i ofensives contra les persones LGBTI, 
qualificaven l’homosexualitat de perversió, i consideraven que 
es tracta d’una malaltia i un desequilibri mental. També hi havia 
continguts d’amenaça i d’exhortació o relativització de la violèn-
cia contra aquest col·lectiu. (de Comunicació 21)

Okdiario va rebre  un préstec estatal 
sense avals ni garanties

Okdiario, el web d’Eduardo Inda, presentada en 2015 com un 
projecte que no seria “un submís lactant de la mamella públi-
ca”, va rebre l’any següent de néixer un préstec en condicions 
avantatjoses d’una empresa pública dependent del Ministeri 
d’Economia, Indústria i competitivitat. Dos Mil PaLABRAS SL, 
l’empresa creada per Eduardo Inda per editar la web Okdiario, va 
rebre, el 2016, 300.000 euros de l’Empresa Nacional d’Innovació 
(ENISA), una entitat pública de caràcter estatal, i actualment de-
pendent del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

L’import, en forma de préstec participatiu, va ser atorgat a 
aquesta web d’informació de dretes tot i que tenia uns comptes 
deficitaris. El 2015, segons els seus comptes anuals -en què 
valora el seu web en 300.000 euros-, l’empresa que edita Ok-
diario va tenir 550.836 euros en pèrdues, amb més de 77.000 
euros de deutes amb proveïdors. L’any següent, els comptes li 
van sortir encara pitjor: 703.232 euros en pèrdues. Tot i això, 
Enisa li va concedir un crèdit per 300.000 euros, segons apa-
reix en la memòria anual d’aquesta empresa pública estatal. 
(d’El Salto)

Qué! torna als quioscos

El Grup Gestiona, amb enormes problemes econòmics que el 
poden portar a la fallida econòmica i apressat per la situació 
concursal que travessen les empreses que acull, l’acumulació 
de pèrdues i les urgències financeres, ha donat un cop d’efecte 
amb l’objecte de rescatar ingressos. Contradient la realitat del 
mercat, Gestiona ha tornat a rellançar una edició estatal en pa-
per del diari Qué!. Des del passat divendres, 18 de gener, el 
diari gratuït es torna a imprimir i distribuir en cinc localitats dife-
rents: Madrid, València, Sevilla, Barcelona i Saragossa.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La reedició del diari Qué!, arriba després d’un període d’any 
i mig allunyat dels quioscos. En aquell moment, setembre de 
2016, el grup controlat per Borja Nocito va suspendre la publi-
cació del paper de forma temporal, a l’espera que s’aclarís la 
seva situació. (d’AEC)

Spotify llança Spotlight, un nou servei 
que inclou notícies
 
La companyia de música en línia Spotity ha llançat aquesta se-
tmana al mercat dels Estats Units un nou format multimèdia, 
anomenat Spotlight, que ofereix notícies, podcasts, audiollibres 
i altres continguts d’àudio combinats amb elements visuals com 
fotos, vídeos o textos. Els nou socis que col·laboren inicialment 
amb Spotify en aquest nou servei són els següents: BuzzFeed 
News, Cheddar, Crooked Mitjana, Lenny Letter, Gimlet Mitjana, 
Genius, The Minefield Girl, Refinery29 i Uninterrrupted.
 
En la programació inicial de Spotlight s’inclouen notícies, cul-
tura pop, esports, política i música. Al llarg del mes de febrer 
s’aniran afegint nous continguts. Els continguts de Spotlight 
s’oferiran en forma de llista en diferents categories. El nou ser-

vei formaria part de l’estratègia de Spotify de diversificar la seva 
oferta per competir en millors condicions amb rivals com You-
Tube o Apple i mica en mica s’anirà estenent a d’altres països. 
(de sdpnoticias)
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Publicitat en mans dels usuaris: més 
enllà del AdBlocking
Per Redacció CTRL 
   

La tecnologia s’ha posat al servei dels consumidors perquè 
aquests prenguin el control i arribin a decidir, fins i tot, si blo-
quegen o no la publicitat que reben o si volen o no ser monito-
ritzats per les marques. Publicis Media ha volgut aprofundir en 
el fenomen del AdBlocking  per, en primer lloc, dimensionar-lo 
i, en segon lloc, entendre des del punt de vista del consumidor 

quines són les motivacions i els frens en l’ús del bloqueig de la 
publicitat, bloqueig de galetes, navegació privada i esborrat de 
galetes.

Per a això, i comptant amb la col·laboració de CIMOP, Publicis Me-
dia ha dissenyat un enfocament d’investigació combinant la me-
todologia qualitativa i quantitativa on el factor diferencial, enfront 
d’altres estudis d’Ad-blocking, és la realització de 1.800 entrevis-
tes telefòniques repartides en tres onades a població internauta 
amb diferents graus d’ús d’Internet. Això ha permès dimensionar 
aquestes pràctiques sobre el total de la població espanyola.

Com a valoració preliminar s’observa que la publicitat digital es 
percep com la de la resta dels mitjans: un element natural de 
l’entorn, un peatge que cal pagar per l’accés a continguts i/o 
serveis gratuïts. La publicitat es considera variada i persona-
litzada però es valora malament quan el format o el contingut 
interrompen la navegació.

Dos condicionants que marquen l’adopció dels nous fenò-
mens
Hi ha dues forces o vectors que marcaran tant l’ús de les nous 
fenòmens com la definició de quatre tipologies de consumidors. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les dues forces són, d’una banda, el nivell de coneixement que 
tenen els consumidors de la tecnologia i, de l’altra, l’exposició 
de la seva privacitat que volen tenir a la xarxa.

Davant d’aquests dos vectors, l’estudi identifica quatre tipolo-
gies de consumidors:

1. Els nadius digitals, són principalment joves menors de 25 
anys que només fan servir internet al mòbil i comparteixen les 
seves dades obertament en xarxes socials. Aquests són els que 
més utilitzen la navegació privada i la major part d’ells ho fa per 
protegir la seva privacitat enfront de la mirada dels altres.

2. Els Integrats, són menors de 35 anys, molt avançats tecno-
lògicament però més gelosos de les seves privacitat que els 
nadius. Naveguen principalment, però no exclusivament, al mò-
bil i utilitzen els anti-trackers per evitar el control de la seva 
navegació.

Tots dos grups, els integrats i nadius, són molt avançats en el 
coneixement i ús de la tecnologia, utilitzen els ad-blockers per 
evitar la càrrega dels seus navegadors, accelerar la velocitat i 
millorar la usabilitat dels fòrums.

3. Els Pràctics,  són menors de 45 anys, tenen un ús bàsic 
digital i no estan preocupats per la privacitat sempre que re-
bin alguna cosa a canvi. Els agrada la publicitat que els aporta 
informació i valor, i utilitzen més habitualment tècniques com 
l’esborrat de l’historial o esborrat de les galetes per mantenir 
net l’ordinador, evitar l’entrada de virus i no ser detectats fent un 
ús indegut dels dispositius, per exemple a la feina.

4. Els Insegurs, en els quals s’engloba als majors de 45 anys, 
són usuaris menys avançats gelosos de les seves intimitat però 
més des de la inseguretat que els genera que des de la convic-
ció a preservar-la. Són els que utilitzen internet fonamentalment 
des del desktop, encara que cada vegada més usen el mòbil 
i volen una publicitat informativa, amb ofertes i promocions. 
El seu principal actitud és l’esborrat de cookies per protegir la 
seva privacitat.

Dimensionament de l’ús dels fenòmens
Tot i que el 39% dels usuaris esborren les galetes, sota 
l’argument de netejar el seu ordinador i de salvaguardar la seva 
privacitat, només el 18% bloqueja les galetes per evitar ser mo-
nitoritzats. Un 20% dels internautes utilitza la navegació priva-
da i el 28% utilitza ad-blockers per bloquejar els anuncis. Mal-
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grat aquestes xifres d’ús moderat hi ha un major coneixement 
d’aquestes tècniques ja que un 59% coneix l’ús de ad-blockers, 
un 50% l’esborrat de cookies, el 47% l’ús de navegació privada 
i el 45% l’ús d’anti-trackers o bloquejadors de galetes.

Finalment l’estudi de Publicis Media detalla com en cada un 
dels quatre targets l’ús d’aquestes quatre tècniques varia signi-
ficativament. Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament 
a l’estudi “La publicidad digital en manos de los usuarios: más 
allá del ad-blocking” CLICANT AQUÍ   

La inversió publicitària global creixerà 
un 4,7% aquest any

Els grans esdeveniments esportius i la inversió en campan-
yes polítiques donaran com a resultat un creixement global del 
mercat publicitari del 4,7% aquest any, el percentatge més alt 
des de 2011. En total aquest any s’invertiran 572.000 milions 
de dòlars en publicitat a nivell mundial. Són dades de l’Informe 
de Tendències Publicitàries, publicat aquest mes de gener per 
WARC, que analitza les claus de la inversió en 96 mercats i 
ofereix previsions per a l’any següent.

Així, el creixement de la inversió publicitària aquest 2018 su-
perarà el 3% de 2017 (546.000 milions), sent Estats Units el 
major mercat perquè representa un 34% de la inversió total i 
aquest 2018 creixerà un 5%. La inversió publicitària a Europa 
occidental creixerà un 2,6% mentre que a Europa Central i de 
l’Est ho farà un 8,4%.

Quant als mitjans, Mobile es posiciona com a motor de creixe-
ment per a la inversió. L’any passat va ser l’únic mitjà que va 
guanyar quota de mercat per inversió publicitària, representant 
un 20,6% de la despesa total a nivell mundial; per a aquest 2018 
s’espera que la inversió en mobile creixi un 32%, arribant als 
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149.000 milions de dòlars. Per la seva banda la Televisió es man-
té com el primer mitjà per volum d’inversió a nivell global, encara 
que en 2017 va veure reduïda la seva quota de mercat un 0,8% 
interanual, quedant-se en un 36,5% de la inversió global.

En aquest context, els gegants de Internet també guanyen po-
sicions: Google va rebre l’any passat 95.000 milions d’inversió 
publicitària a nivell global (un augment del 19,7% interanual), 
mentre que Facebook va obtenir 38.200 milions de dòlars (un 
augment del 42%). I quan es tracta de la inversió per formats, 
la publicitat display ha representat un 75,1% del total el 2017 
mentre que la publicitat en cercadors es queda en un 18,1%. 
El Butlletí us ofereix un resum gratuït de l’estudi WARC Toolkit 2018, 
només cal CLICAR AQUÍ (d’Àmbit de Recerca i Comunicació)

Publicitat nativa vs publicitat 
convencional

Per què la publicitat nativa es considera una de les fonts prin-
cipals d’ingressos per a suports en línia en un futur proper? És 
intrusiva? És clar que la resposta a la segona pregunta contes-
ta a la primera: resulta menys intrusiva que la convencional.

En un excel·lent article, Miguel Mangas, CMO i director del 
Màster en Màrqueting Digital de l’Spain Business School, ens 
explica que “una de les principals queixes dels usuaris quan 
naveguen per Internet és el molesta que els resulta la publici-
tat, i no els falta raó. La veritat és que, d’un temps ençà, s’han 
desenvolupat nous formats buscant sempre la màxima visibilitat 
per a les marques, però amb un efecte contraproduent: l’usuari 
li molesta i els tanca o ignora, en el millor dels casos. Al final, 
es produeix un efecte de rebuig que algunes plataformes com 
Google tracten de minimitzar llançant una petita enquesta sobre 
les causes. Com passa habitualment, es busca un feedback per 
part de l’usuari per a “millorar” i buscar formats més efectius”.
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En la recerca de l’eficàcia va sorgir el content advertising o publicitat 
nativa, amb la intenció d’oferir una solució no intrusiva i rellevant per 
al consumidor. Mangas diu que “l’objectiu no és només que l’usuari 
millori la seva experiència de navegació, sinó també que l’anunciant 
connecti millor amb ell, en generar més confiança i interès”. 

Qualsevol professional de la publicitat reconeixeria el content ad-
vertising, però l’usuari no i això es converteix en un handicap per 
als anunciants que busquen construir marca mitjançant aquest for-
mat; la resposta a això és que, probablement, aquest no sigui el 
mitjà més adequat per a un branding visible. No obstant això, entre 
les característiques de la publicitat nativa trobem les següents:

-Integra la publicitat a les pàgines, emprant el contingut com a 
suport. Pot semblar que s’està llegint un contingut editorial, però 
és important que s’indiqui clarament que es tracta de publicitat.

-El producte o servei es presenta habitualment com una solu-
ció. Si no és així, correm el risc que aquesta integració editorial 
es perdi i, de nou, es percebi la intrusió (encoberta o no).

-El contingut que l’envolta presenta un interès per a l’usuari. 
Els suports s’han d’esforçar a captar l’atenció amb continguts 

atractius que atrapin a l’usuari i contextualitzen la publicitat.

L’autor del treball ens diu que “els avantatges de la publicitat na-
tiva per a consumidors i anunciants la situen en un moment dolç, 
amb unes perspectives favorables per als propers mesos i per 
això cal gaudir de les seves avantatges: Els usuaris se senten 
més atrets per aquest tipus de publicitat; revoluciona els Fun-
nels: la consideració s’escurça i augmenta la intenció de compra; 
té un important impacte social, en utilitzar les xarxes socials com 
amplificadores del missatge i viralitzar els continguts.

Prova d’aquest ascens, segons Miguel Mangas, són les nom-
broses plataformes i empreses que s’han especialitzat en 
aquests formats en els últims anys, així com les que segueixen 
apareixent. Seguirem veient novetats durant 2018.

Adlergic: cada vegada més consumidors 
són “al·lèrgics” a la publicitat

Els anuncis resulten cada vegada més molestos i el fet que els 
mitjans i els altres suports de publicitat en línia no facin més 
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que seguir emprant formats que resulten poc agradables per 
als visitants -com són els vídeos que es comencen a reproduir 
sols o la publicitat que s’oculta en el cos del text- no fan més 
que complicar les coses.

I, com no podia ser menys, ja s’ha creat una etiqueta per repre-
sentar a aquests consumidors cansats de la publicitat i cada ve-
gada més actius a l’hora de no rebre-la, arribi a través del canal 
que arribi. Són els consumidors adlergic, una nova col·lecció 
que ha creat Deloitte en un estudi sobre consum de mitjans i 
prediccions que ha realitzat sobre el mercat nord-americà, el 
Technology, Media and Telecommunications Predictions.

Els consumidors adlergic, al·lèrgics als anuncis seria la seva 
traducció literal, són aquells que fan tot el possible per no veure 
publicitat en línia. Són aquest 10% dels adults que farà servir 
quatre o més sistemes i comportaments de bloqueig de publi-
citat per evitar creuar-se amb la publicitat. Els millennials són 
els que apareixen més representats en aquest grup i els que 
mostren un major comportament de “al·lèrgia als anuncis”. Les 
xifres de adlergics en aquest grup demogràfic estan per sobre 
de la mitjana. Si en general el 10% dels consumidors es com-
porten així, en el cas dels millennials ho fan el 17%. Les esti-

macions de Deloitte són que això és només el principi: el 2018 
seran el 18 o el 19%.

Les conclusions són un toc d’atenció tant per a les marques i em-
preses com per als mitjans i els suports publicitaris. Els primers 
hauran de plantejar-se com estan servint les seves campanyes 
i si aquestes arriben als consumidors realment i els segons hau-
ran d’assumir d’una vegada per totes que les pràctiques que es-
tan seguint, per fer que els consumidors vegin anuncis ho vulguin 
o no, no funcionen exactament. (de Puro Marketing)

Les perspectives dels espanyols arriben 
al moment més optimista des de 2008

Segons l’Informe Perspecti-
ves del Consumidor de Kan-
tar Millward Brown, l’últim 
trimestre de 2017 ha estat 
el moment de menor incer-
tesa i major serenitat davant 
l’economia des que el 2008 
comencés a realitzar-se l’estudi. L’Índex de Comportament del 
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Consumidor se situa en +3,6, abandonant els valors negatius 
que arrossegava des de 2008.

Aquest índex és resultat de la mitjana de les valoracions de la 
situació del país, situació econòmica de la llar i moment per a re-
alitzar grans compres i ha sofert un creixement considerable en 
l’últim any i mig, sobretot marcat per la millora de les previsions 
pel que fa a l’economia domèstica. Segons explica l’informe de 
Kantar Millward Brown, pel que fa a l’ocupació el nombre de per-
sones que consideren que hi ha poques o cap possibilitat de per-
dre la feina pròximament ha continuat creixent fins a superar el 
70% dels espanyols, creixement que s’ha mantingut estable en 
els últims períodes analitzats. No obstant això, encara hi ha un 
12% dels espanyols que creu que hi ha moltes o bastants possi-
bilitats de perdre la feina en els propers mesos, i una xifra similar 
parla de “alguna” possibilitat, de manera que el panorama de 
l’ocupació continua encara presentant certes incerteses.

D’acord amb el creixement de les expectatives positives cap al 
propi ocupació, també millora la previsió sobre els ingressos 
familiars en els propers mesos i un 15% opina que els seus 
ingressos s’incrementaran en els propers mesos, duplicant les 
xifres de finals de 2015.

Més del 60% dels espanyols mantenen una perspectiva més 
conservadora respecte als seus ingressos futurs i consideren 
que es mantindran al nivell actual. D’acord amb aquestes da-
des, s’estan restablint projectes a llarg termini i amb major des-
emborsament, com la viabilitat de comprar o reformar una casa. 
S’observa també un alleujament de les despeses i en compa-
ració del mateix període de 2014, i ha crescut el nombre de 
persones que creuen que gasten més en pràcticament tots els 
conceptes analitzats, sobretot pel que fa a les despeses rela-
cionades amb l’oci.

El Butlletí ofereix als seus lectors Perspectives del consumidor. 
Índex de comportament del consumido, gener 2018, un informe 
realitzat pel l’equip d’Anàlisi de Kantar Millward Brown. CLICAR 
AQUÍ  (de Marketing News)

Carat, Havas Media i Zenith Media 
guanyen concurs de mitjans de 10 
milions de l’Ajuntament de Barcelona
Carat Espanya, SAU; Havas Media Group Spain, SAU; Zenith 
Media, SLU han guanyat el concurs de mitjans de 10 milions 
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de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta de la contractació cen-
tralitzada de serveis en assessorament estratègic de comuni-
cació, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la 
contractació de gestió de la contractació d’espais en tots els 
mitjans convencionals i no convencionals, ideació, creativitat, 
disseny i producció i/o implementació d’accions de comuni-
cació, i la designació d’empreses per a la utilització comuna i 
contractació centralitzada de l’Ajuntament de Barcelona. Import 
net: 8.264.462,81 euros. Import total: 10.000.000,00 euros. (de 
Programa Publicitat)

Sra. Rushmore treballarà per l’ONCE i 
el sorteig del Cuponazo

L’agència madrilenya Sra. Rushmore (WPP) serà l’encarregada 
de desenvolupar la nova campanya del Cuponazo de l’ONCE, 
un sorteig especial que organitza a Espanya l’Organització Na-
cional de Cecs Espanyols (ONCE) que es posiciona com un 
dels productes estrella del mercat dels jocs d’atzar. Aquesta de-
cisió ha estat adoptada per l’organització després de la realit-
zació d’un concurs previ en el qual han participat tres agències 
més, els noms no han transcendit. Fins a la data el compte 

estava en mans d’Ogilvy & Mather, que s’havia encarregat de 
les últimes campanyes promocionals del sorteig.
 
L’equip de la Sra. Rushmore responsable de la campanya es-
tarà dirigit per Miguel García Vizcaíno (president director crea-
tiu), Marta Rico (directora general creativa) i Clemente Manza-
no (director general). A la part creativa treballaran a més Jorge 
Candeal i Cristiano Cavalieri mentre que Rocío Càceres serà la 
directora del compte. (d’El Publicista)
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El blockchain fa repensar el model de 
negoci del periodisme
Per RW i AEC
 

La irrupció del blockchain en el model de negoci de la comuni-
cació i el periodisme planteja un nou escenari. Podran les agèn-
cies de comunicació sobreviure si el client i els seus públics es 
comuniquen sense intermediaris? Això és el que intenta resol-
dre el IX Informe Perspectives Wellcomm de la comunicació 
que s’acaba de presentar.

Com canviarà el blockchain el periodisme?.- L’estudi recull 
la visió de 20 experts sobre els reptes i oportunitats que poden 

oferir al sector de la comunicació nous sistemes basats en la 
permanència, la descentralització i la desintermediació. I una 
de les conclusions principals és que la irrupció de blockchain 
en el sector va a obrir la porta a nous models de negoci. De fet, 
apunten, el periodisme ja compta amb plataformes blockchain 
que connecten directament lectors amb periodistes, i en que es 
produeixen transaccions de continguts per moneda digital.

L’informe aborda diferents aspectes sobre com la tecnologia 
blockchain o cadena de blocs va impactar en la nostra forma 
d’entendre les relacions econòmiques i de confiança en el sec-
tor de la comunicació. Entre les novetats:

• Sorgiran plataformes en què els periodistes cobrin dels seus 
lectors per investigar determinats aspectes que no cobreixen 
els mitjans convencionals.
• Es crearan nous productes que les agències de comunicació 
poden oferir als seus clients.
• I apareixerà una veritat permanent que donarà garanties a la so-
cietat enfront de notícies web que poden editar-se o desaparèixer.

D’aquesta manera veiem com el blockchain, a més de replante-
jar el model de negoci del periodisme, també s’obre com a font 
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de garantia enfront de les notícies falses o mentida new . De 
fet, els experts que han participat en la investigació asseguren 
que pot ser una eina útil per oferir informació de qualitat i lluitar 
contra la pirateria o la desinformació.

La novetat de l’informe
Aquest és el primer informe sobre el sector registrat en una 
plataforma blockchain a Espanya. Els arxius que l’integren han 
estat certificats en blockchain a la plataforma Nodalblock, de 
manera que és el primer estudi del sector publicat amb mar-
ques de temps, hash i nombre de nodes que ho validen, en un 
format permanent i verificat mitjançant cadena de blocs.

En la presentació, Silvia Albert, fundadora i directora de Silvia Albert 
in Company i de Wellcomm, ha reconegut que aquesta és l’edició de 
Perspectives “en què més tenim per aprendre, atès que la revolució 
que ve està encara en potència, tot i que els aspectes tecnològics 
són els que estan més definits”. Silvia a més va comparar aquesta 
“inquietud” amb la qual haguéssim sentit si algú ens hagués intentat 
explicar Internet i les seves conseqüències en l’any 1983.

Per la seva banda, Rosa Matías, directora de Projectes a Well-
comm i directora de Comunicació Digital de Silvia Albert in Com-

pany, ha assegurat: “Els periodistes farem servir blockchain de 
la mateixa manera que portem dècades usant el correu electrò-
nic: sense entendre els secrets tècnics del seu funcionament”.

El Butlletí ofereix gratuïtament als seus lectors el IX Perspecti-
ves Wellcomm de la Comunicació. CLICAR AQUÍ  

Tres eines mòbils d’edició per 
estrenar el 2018

Quan es tracta de produir un vídeo, l’edició és clau. Com videas-
ta, has d’assegurar-te que el teu vídeo sigui capaç d’explicar 
una història sense problemes. I si bé alguns programaris i 
equips d’edició són bastant cars, és possible filmar i editar ví-
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deos amb només un telèfon intel·ligent a mà. Hi ha diverses 
aplicacions telefòniques gratuïtes o assequibles dissenyades 
per editar vídeos. En presentem tres perquè feu la prova durant 
el 2018:

1.  Cinamaker.- Cinamaker és un estudi en viu multicàmera que 
pots portar a la butxaca. Et permet sincronitzar quatre telèfons 
alhora i convertir-los en un estudi en moviment. A diferència de 
l’equip de càmera convencional, Cinamaker és altament por-
tàtil i fàcil de configurar. Pots començar a transmetre en menys 
de tres minuts, en comparació amb l’equipament convencional, 
que podria portar-te una o més hores addicionals. Els respon-
sables de Cinamaker afirmen que és tan fàcil d’utilitzar que un 
nen de 10 anys podria fer-ho. L’aplicació és de descàrrega gra-
tuïta, amb opcions addicionals de compra dins d’ella.

2. LumaFusion.- LumaFusion és un editor de vídeo multipista 
creat per a dispositius mòbils, i utilitzat per periodistes, cineas-
tes i productors professionals de vídeo. LumaFusion té una 
àmplia varietat de funcions que et permetran explicar històries 
amb efectivitat, incloses desenes de tipus de transicions, un 
mesclador de pistes d’àudio en viu, potents eines de correcció 
de color, una biblioteca curada de música lliure de drets i més. 

Aquesta aplicació està actualment disponible per a dispositius 
iOS i costa 19.99 dòlars. Abans de comprar-la, assegura’t que 
LumaFusion sigui ideal per a tu i tingui totes les funcions que 
necessites.

3. FilmoraGo.- FilmoraGo és una aplicació que et permet editar 
vídeos amb efectes divertits com temes, títols i textos, super-
posicions, filtres, elements i transicions, a més d’altres efec-
tes nous que estan per venir. Disponible per a dispositius iOS 
i Android, FilmoraGo porta eines d’escriptori al teu dispositiu 
mòbil, de manera que és més convenient i accessible per editar 
seqüències de vídeo. (de IJnet)

WhatsApp Bussines és oficial i aviat 
disponible a Espanya

L’aplicació de missatge-
ria WhatsApp ha arribat 
fins al món dels negocis 
amb WhatsApp Business, 
desenvolupada especial-
ment per a petites i mitja-
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nes empreses, amb l’objectiu que aquestes parlin i interactuïn 
amb els seus clients de forma senzilla, utilitzant les eines per 
automatitzar, organitzar i respondre ràpidament als missat-
ges. L’aplicació està disponible per Android a Indonèsia, Itàlia, 
Mèxic, Regne Unit i Estats Units. Anirà arribant a la resta de 
països durant les properes setmanes.

Hi ha diverses característiques que s’introdueixen amb aquesta 
nova aplicació. Es podrà crear un perfil d’empresa amb infor-
mació rellevant per als clients com la direcció, correu electrònic 
o pàgina web. També hi ha una secció de respostes ràpides 
per guardar i reutilitzar els missatges que s’envien de forma 
freqüent.

D’altra banda es poden crear missatges de benvinguda o 
d’absència, per informar els clients quan no estàs disponible 
per respondre. O estadístiques dels missatges per saber la 
quantitat que es va lliurar, quants es van enviar i quants es van 
llegir amb èxit. (de BBC Mundo)
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Què és i com funciona la “Generació 
Hit”? 
Per BlogginZenith

Ens trobem en una era en què parlem constantment de genera-
cions com els Millennials o la Generació Z, en què els nous mi-
tjans digitals tenen molt protagonisme. No obstant això, des de 
fa algun temps, comença a sobresortir una nova generació que 
no està marcada per l’edat: la Generació Hit. Es tracta d’un grup 
de persones que salten de contingut en contingut, a les quals 
les marques han de prestar atenció, sobretot quan es dirigeixen 
a una audiència digital.

A continuació, expliquem el concepte de Generació Hit, i posem 
alguns exemples per entendre les principals característiques 
d’aquest grup i per què és important per a les marques.

Definició de “Generació Hit”.- Quan parlem de Generació Hit, 
estem parlant de milions de persones que passen d’un contin-
gut viral a un altre en molt poc temps. És un grup que destaca 
en l’era post-demogràfica en què ens trobem, on els usuaris no 
es classifiquen en funció de l’edat, el sexe o el lloc de naixe-
ment. Es tracta de consumidors de contingut efímer, afectats 
per les tecnologies, la manca de temps, i el fet que hi ha una pè-
rdua d’interès generalitzada en aprofundir en les informacions.

Què tenen en comú les persones que formen part de la Genera-
ció Hit? Consumeixen continguts de forma ràpida, sense parar-
se en els detalls. De fet, cada vegada hi ha menys possibilitats 
que facin clic en un enllaç. Busquen continguts instantanis, de 
consum ràpid i que siguin fàcils de compartir .

Les xarxes socials són el mitjà en el qual es mou, principalment, 
la Generació Hit. Les marques ja han començat a entendre de 
quina manera han canviat les formes de consum de continguts, 
i han acceptat el protagonisme d’aquesta generació en les pla-
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taformes socials. Per això, cada vegada veiem més com les 
marques aprofiten determinats moments per crear continguts 
graciosos, enganxosos i virals. En aquest sentit, cal tenir en 
compte, que es tracta d’una generació, que, a més de tot el que 
s’ha comentat anteriorment, accedeix als continguts a través de 
trending topics, i entre la qual triomfen les informacions emocio-
nals amb imatges impactants, per exemple.

Els memes, els GIFs, els diferents formats de vídeos i els con-
tinguts amb potencial viral són els que destaquen entre la Ge-
neració Hit. D’aquesta manera, estem fent referència al que es 
coneix com “Snackable Content”’ o contingut Snack. 

Una de les principals claus per dirigir-se a aquesta genera-
ció que han de tenir en compte les marques, és el poc temps 
d’atenció i de lectura que tenen aquest tipus d’usuaris, el que fa 
que els continguts efímers siguin tot un èxit entre ells. D’aquesta 
manera, recentment, hem vist com Instagram Stories ha acon-
seguit créixer i superar a snapchat amb el contingut efímer en 
format “stories”, que ja és tota una tendència en l’entorn digital, 
de manera que també es pot veure a Facebook, i fins i tot en els 
estats de Whatsapp, per exemple.

Aquí, ens dirigim a usuaris que no llegeixen en profunditat els 
continguts. Per això, compartir continguts que cridin l’atenció, 
impactin i s’enganxin és l’objectiu per a les marques. Cal, 
doncs, buscar l’equilibri entre el que volen els usuaris i el que 
és adequat per a cada xarxa social, tenint en compte els canvis 
en els algoritmes.

La Generació Hit sembla que ha vingut per quedar-se, i cada 
vegada sorgeixen nous formats i formes de contingut que són 
ideals per a aquest tipus de públic, i dels quals les marques han 
de treure partit per arribar al públic. Caldrà veure com evolu-
ciona el món de les xarxes socials en el futur i quines són les 
noves tendències que ens arriben. Coneixerem una generació 
diferent?

Innovació i nous formats per difondre 
la cultura
 
“La segona màxima autoritat del país és un millennial” va re-
cordar José Antonio Donaire, el vicerector de Comunicació de 
la Universitat de Girona, als assistents a la presentació dels 
resultats d’un dels projectes del Laboratori d’Innovació i Nous 
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Formats Periodístics NacióDigital-UdG, on alumnes del grau 
de Comunicació Cultural han elaborat continguts culturals per 
a l’Edició Girona de NacióDigital, aprofundint la interacció amb 
les institucions culturals de la ciutat i experimentat amb la rea-
lització de continguts en vídeo amb dispositius mòbils. Donaire 
va destacar el protagonisme dels joves que, al seu torn, van 
mostrar la seva satisfacció per una experiència acadèmica que 
els ha permès entrar en contacte directe amb un mitjà de co-
municació líder, per una banda, i amb les principals institucions 
culturals de Girona. 

Lluís Costa, director del Campus de Comunicació de la UdG 
i responsable del projecte, va explicar amb satisfacció que 
aquesta iniciativa complia fil per randa els objectius marcats 
amb la creació del Laboratori d’Innovació i Nous Formats Perio-
dístics NacióDigital-UdG: posar en contacte els coneixements 
acadèmics de la universitat amb l’experiència professional d’un 
mitjà de referència com NacióDigital, i amb l’activitat cultural de 
la ciutat i la regió.

El director del Consell Editorial de NacióDigital, Germà Cap-
devila, va destacar que els alumnes havien treballat amb un 
alt grau de compromís i havien obtingut excel·lents resultats. 

L’experimentació amb nous formats de vídeo realitzats ente-
rament amb dispositius mòbils han significat una experiència 
innovadora que servirà per millorar els continguts que ofereix el 
diari als seus lectors. (de Nació Digital)

La importància de les aliances centrarà el 
Congrés Mundial de la WAN-IFRA 2018

El Congrés Mundial de la WAN-IFRA 2018 se celebrarà del 6 al 
8 de juny a Estoril i Cascais (Portugal). Les noves aliances, els 
projectes d’innovació i els models de pagament aplicats centra-
ran la trobada més important a nivell mundial d’editors i directius 
de mitjans d’informació. Durant tres dies, editors i responsables 
de mitjans d’informació debatran sobre el futur del sector.

El repte principal dels mitjans d’informació és continuar gene-
rant confiança en els proveïdors d’informació. Per a això, el 
CEO de WAN-IFRA, Vicent Peyrègne afirma que el focus del 
Congrés Mundial de la WAN-IFRA 2018 “ha d’estar centrat en 
les audiències, en les noves formes de col·laboració i aliances, 
i en continuar creant un periodisme de qualitat basat en la con-
fiança dels usuaris”.
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El programa del News Word Media Congress a Portugal inclou con-
ferències, col·loquis, entrevistes, casos d’èxit i rondes de preguntes 
i respostes sobre diferents temes d’interès. Entre ells, el posar en 
valor diferents experiències de pagament per continguts que han 
resultat tot un èxit, el tractament de les notícies locals, la importància 
de la aliances sectorials i l’estat de la llibertat de premsa al món.

Amb aquesta visió global, ja han confirmat la seva presència 
com a “speakers” periodistes, editors i responsables de mitjans 
d’informació de tot el món. Entre ells, el grup Schibsted de No-
ruega, USA Today als EUA, la Xina Morning Post de la Xina o 
l’Süddeutsche Zeitung. Podeu veure la promoció del congrés en 
format vídeo. CLICAR AQUÍ  (d’AEC)

En marxa el premi cultural Lluís Carulla 
2018

   
La Fundació Carulla ha engegat una nova edició del Premi Lluís 
Carulla, un guardó que vol premiar i fer viables iniciatives cultu-
rals de valor afegit, així com dirigir-se als emprenedors perquè 
presentin els seus projectes en clau de transformació social. 
Les inscripcions al concurs es van obrir el passar 8 de gener i 
seguiran fins el 8 d’abril. Els guardonats es donaran a conèixer 
el mes de novembre. Els projectes que optin al Premi Lluís Ca-
rulla 2018 poden ser inèdits, estar en una fase inicial o bé plan-
tejar un salt qualitatiu. A més poden, tenir relació amb qualsevol 
vessant cultural –música, poesia, audiovisual, arts escèniques, 
etc.– i pertànyer a qualsevol àmbit –un projecte tecnològic, una 
publicació, un projecte científic o una combinació de tots–. Així 
mateix, la convocatòria està oberta a particulars, empreses i 
organitzacions sense ànim de lucre.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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El projecte guanyador del Premi Lluís Carulla 2018 s’emportarà 
60.000€ i, com a novetat d’enguany, també comptarà amb dos 
anys d’acompanyament empresarial. Per la seva banda, els dos 
premis a projectes finalistes s’emportaran 15.000€ per projecte i 
assessorament empresarial. L’acompanyament i assessorament 
empresarials als projectes premiats es farà per part de Netmen-
tora Catalunya amb l’objectiu de garantir la viabilitat dels pro-
jectes. Entre els finalistes d’anteriors edicions, s’hi troben dos 
mitjans associats a l’AMIC: el digital cultual Surtdecasa.cat en 
l’edició del 2016 i Núvol, l’any 2015. (de Redacció AMIC)
 

La Comunicació publicitària a les Balears

“Comunicació publicitària a les Balears” és el llibre escrit per 
Sergio Rodríguez, fundador del Centre de Documentació Pu-
blicitària, amb l’objectiu de narrar la història del comerç i la 
indústria de les Balears d’una manera propera, didàctica, en-
tranyable, per a tot el públic, inclòs el que no és oriünd de les 
illes. Per a això, ha triat la via de la publicitat antiga i el resultat 
és una obra immensament visual; deliciosa per a aquells que 
gaudeixen de treure el cap al passat i veure peces publicitàries 
antigues com cartells, anuncis, etiquetes.

És la primera obra que s’edita a Balears d’aquesta temàtica i, 
per això, el treball previ de documentació i selecció d’imatges 
ha estat en tot moment ambiciós. “Havia de quedar un llibre que 
el lector ho considerés com un tresor”, assegura Sergio Rodrí-
guez, autor del web lahistoriadelapublicidad. 

Editat per Disset i amb el pròleg a càrrec de Carles Manera, 
catedràtic d’història econòmica, l’obra està dividida en cinc ca-
pítols: Alimentació i Begudes, Manufactures, Turisme i Oci, Co-
merços i Varis, les pàgines discorren entre prop de 650 imatges 
i les història de nombroses de les empreses que en el llibre 
apareixen. Empreses que encara hi són i altres que ja formen 
part d’un passat que aquestes pàgines intenten que no es des-
dibuixi. Més informació a www.lahistoriadelapublicidad.com.

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller intensiu de creació de continguts per a xarxes so-
cials.- Barcelona. Dimarts 30 de gener i 6 de febrer (de 09:30h 
a 14:30h) - Cada canal té les seves característiques i detalls. 
En aquesta sessió intensiva amb Enrique San Juan, els partici-
pants descobriran de forma 100% pràctica com crear continguts 
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d’alt valor per a les cinc xarxes socials més importants en base 
al model del cas, en viu i en directe.

Webinar: Google Maps: la informació explicada sobre un 
mapa.- On line. Dimecres 31 de gener (de 10:00h a 11:00h) - 
L’objectiu d’aquest webinar, dissenyat per Sílvia Llombart, és 
conèixer a fons Google Maps. Aquesta eina ens permet per-
sonalitzar mapes amb informació, descripcions, enllaços, imat-
ges, vídeos, etc. Això dóna la possibilitat d’elaborar informació 
de manera diferent i fins i tot amb la col·laboració dels nostres 
lectors.

Redacció de discursos.- Barcelona. Dimecres 31 de gener i 
7 de febrer (de 16:00h a 19:00h) - A través d’aquesta forma-
ció a càrrec de Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els 
aspectes formals a tenir en compte a l’hora de redactar un dis-
curs i, alhora, aprendran tècniques per generar empatia entre 
l’auditori, despertar interès i fer que els missatges clau siguin 
memorables.

Instagram - Nivell avançat.- Barcelona. Dijous 1 de febrer (de 
10:00h a 14:00h) - Amb aquest curs, impartit per Jordi Gamell, 
coneixerem a fons l’aplicació Instagram tant en l’àmbit d’usuari 

com d’empresa. Estudiarem l’ús de programes, amb anàlisi i 
estadístiques i aprendrem a retocar les nostres fotos amb Apps, 
per tal de tenir un Instagram molt acurat.

Finances bàsiques: com saber què li passa al teu negoci.- 
Barcelona. Divendres 2 de febrer (de 10:00h a 14:00h) - Aquest 
curs, a càrrec d’Elisa Martínez, ofereix uns coneixements ele-
mentals per poder interpretar els números que ens dóna el ges-
tor. Entendrem quina és la nostra situació financera davant dels 
bancs, els clients i els proveïdors, i a la vegada sabrem quins 
elements hem de tenir en compte per veure si guanyem o per-
dem diners.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa 
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestio-
na els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a 
https://www.periodistes.cat/formacio. (de CPC)
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És hora que el periodisme construeixi 
les seves pròpies plataformes
Per Heather Bryant, directora de Project Facet / Monday Note

Tant si es tracta de combatre la informació errònia, de ser estra-
tègica en l’ús dels recursos limitats, restaurar la confiança del 
públic o abordar les complicades històries que el públic necessita 
per cobrir, la col·laboració entre les redaccions ja no és un luxe 
reservat per a projectes especials, és una necessitat diària. 

Con a directora de Project Facet, una plataforma de col·laboració, 
haig de dir que no fem els nostres treballs en el món de la com-
petència en què solíem treballar. Estem treballant en un món 
on les històries solen ser més grans que qualsevol altra sala 
de premsa que pugui fer-la sola, on fem públiques històries i 
perspectives d’altres parts del món. País i món és més impor-
tant que mai, on la manca de diversitat a les redaccions és un 
problema greu, es desenvolupa una desinformació de tots els 
llocs i on la nostra competència no és veritablement aliena, sinó 
que cada organització, empresa, troll, polític o govern que ara 
publica en les mateixes plataformes però amb cap responsabi-
litat del periodisme davant la veritat.

Una de les raons per les quals les empreses tecnològiques han 
acumulat tanta potència és que han creat els mitjans per reunir 
grans grups de persones. El periodisme ha de fer-ho per si ma-
teix, no només per a les audiències que necessitem per millorar 
les nostres relacions, sinó especialment per als periodistes que 
creen periodisme de qualitat.

Les newsrooms tenen més necessitat que mai per poder tre-
ballar juntes i fer-ho d’una manera eficaç i eficient. Les organit-
zacions que col·laboren i col·laboren, i cada dia més, es veuen 
lluitant per cobrir conjuntament cadenes d’eines vagament 
passables per facilitar el treball, mentre que les organitzacions 
més grans i amb més recursos construeixen sistemes propis 
i i en són propietaris. Necessitem una infraestructura comuna 
per connectar-nos, ja que necessitem estar connectats, sempre 
disponibles i flexibles en la seva aplicació.
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La col·laboració serà una de les millors oportunitats de la nos-
tra indústria per tenir èxit en el nostre treball. Com a conjunt 
d’eines, la col·laboració aborda una àmplia varietat de reptes que 
s’enfronten a les redaccions, independentment de la seva mida.

Un dels reptes més destacats, la confiança del públic en un 
moment de desinformació extrema, es pot ajudar a través de 
la col·laboració. En un informe publicat al novembre de 2017 
sobre el projecte CrossCheck que desacredita la desinformació 
durant les eleccions franceses, les entrevistes amb participants 
van revelar que:

“El procés de treballar de forma transparent o haver de ‘mos-
trar el vostre treball’ a les redaccions que, d’altra manera, es 
veurien com a competidores, van donar lloc a un periodisme de 
més qualitat. Els participants van explicar que podien mante-
nir-se al compte. La presa de decisions col·lectives i editorials 
permetien que les redaccions competitives d’altra manera pren-
guessin decisions conjuntes sobre el què informar i què ignorar 
estratègicament, per no proporcionar oxigen als rumors”.

Amb el públic que diu que la proliferació de fonts de notícies ha 
fet més difícil que mai identificar el que val la pena confiar, els 

continguts que resulten de múltiples organitzacions que treba-
llen juntes tenen l’oportunitat de presentar la màxima credibili-
tat. El nostre repte és que mai hem dissenyat redaccions per 
a la col·laboració. Ens falta la infraestructura per gestionar el 
procés editorial quan es tracta de múltiples socis.

He fet una enquesta en més de 50 redaccions, vaig preguntar als 
periodistes sobre eines, flux de treball editorial i col·laboració. 
Els participants van identificar qui està treballant en què, veient 
les versions d’una història (per exemple, un article web, un guió 
de ràdio, etc.), obtenir i rebre comentaris i conèixer el calendari 
d’edició i edició són les parts que causen més fricció en el pro-
cés editorial. El procés editorial és complex i el seguiment de 
tots els bits en diversos serveis dificulta el que necessita. Un 
participant en l’enquesta em va dir: “Hi ha moltes eines en nom 
d’una major eficiència que ens fa menys eficients. Tenir un lloc 
on puguem fer el seguiment del desenvolupament d’històries, 
edicions, preguntes, propostes de sèries i actualitzacions, un 
calendari de futurs junts seria fantàstic”.

Project Facet és un projecte de plataforma de codi obert dissen-
yat per reunir aquests subprocessos i crear una infraestructura 
comuna disponible per a les redaccions, ja sigui que estiguin 
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col·laborant en una complicada estructura interna o, encara 
més important, en associació amb diverses sales de premsa.

Facet està dissenyat per ajudar a les sales de premsa a ges-
tionar el repte multifacètic de planificar i executar projectes a 
diferents plataformes amb socis de diverses mides i recursos. 
Però més que això, Facet és el teixit connectiu necessari per 
ajudar a les organitzacions, moltes de les quals es van formar 
quan l’única manera d’operar en aquesta indústria era competir 
o aïllar, gestionar els reptes logístics de la col·laboració.

El que estem construint amb Facet és una manera de desco-
brir i comprometre’s amb socis i autònoms, una forma de co-
municar-se fàcilment sobre tots els aspectes d’una associació 
col·laborativa dels contractes i la creació de continguts a ava-
luacions de màrqueting i postprojecte. Es tracta d’un punt de 
trobada neutral que fa possible la col·laboració sense preocu-
par-se de la càrrega de concedir l’accés de la CMS a persones 
alienes a una organització i tractar-se de privilegis i seguretat.

Amb el suport de l’Institut de Periodisme de Lenfest, Facet es 
troba actualment en versió beta amb diversos projectes asso-
ciats. Durant els propers mesos, Facet s’utilitzarà per a diversos 

casos d’ús que inclouen la gestió de projectes col·laboratius, la 
distribució de continguts i la gestió del contractista. Un dels nos-
tres socis, Alaska Energy Desk, un projecte de col·laboració 
que abasta temes relacionats amb l’energia a Alaska, està uti-
litzant la plataforma per gestionar el projecte en diverses sales 
de premsa en diferents plataformes. Tenim la intenció d’obrir la 
plataforma per a un ús més ampli aquesta primavera.

Mentrestant, ens centrem en ampliar l’equip i continuar treba-
llant amb sales de premsa per adaptar la funcionalitat de Fa-
cet als reptes compartits que es troben a les redaccions da-
vant d’una operació de dues persones o d’una xarxa global 
d’organitzacions, per quan Facet està dissenyat per ajudar a les 
redaccions a gestionar el repte multifacètic de planificar i exe-
cutar projectes a diferents plataformes amb socis de diverses 
mides i recursos. Però més que això, Facet és el teixit connectiu 
necessari per ajudar als editors, molts dels quals es van formar 
quan l’única manera d’operar en aquesta indústria era competir 
o aïllar, a gestionar els reptes logístics de la col·laboració.

El que es fa amb Facet és una manera de descobrir i 
comprometre’s amb socis i autònoms, una forma de comu-
nicar-se fàcilment sobre tots els aspectes d’una associació 
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col·laborativa dels contractes i la creació de continguts a ava-
luacions de màrqueting i postprojecte. Es tracta d’un punt de 
trobada neutral que fa possible la col·laboració sense preocu-
par-se de la càrrega de concedir l’accés de la CMS a persones 
alienes a una organització i tractar-se de privilegis i seguretat.
Amb el suport de l’Institut de Periodisme de Lenfest, Facet es 
troba actualment en versió beta amb diversos projectes asso-
ciats. Durant els propers mesos, Facet s’utilitzarà per a diversos 
casos d’ús que inclouen la  gestió de projectes col·laboratius, la 
distribució de continguts i la gestió del contractista. Un dels so-
cis de Face, Alaska Energy Desk (projecte de col·laboració que 
abasta temes relacionats amb l’energia a Alaska), està utilitzant 
la plataforma per gestionar el projecte en diverses redaccions.

Els lectors d’El Butlletí poden ampliar la informació que facilita 
aquets treball de Heather Bryant   CLICANT AQUÍ  

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA

http://www.projectfacet.org/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Estratègies clau per a un diari local
Per Ignacio Losada / MediaLab.press

  

La irrupció d’Internet i l’evolució en els hàbits de consum dels lectors 
ha fet de buscar el creixement en la impremta sigui, segons molts 
analistes,  una aposta perduda. Per a les grans capçaleres nacionals, 
els canvis que han afectat el diari imprès han suposat un gravíssim 
problema. Per als petits mitjans locals,  els més aferrats a pobles i 
ciutats, en molts casos, ha suposat  una primera onada d’extincions. 
No tant grups de premsa regional, que segueixen mantenint múscul 
financer, sinó aquells mitjans petits amb menys recursos.

Si bé aquestes petites redaccions, les locals, representen sobre 
el global de mitjans, un percentatge molt més gran a la qual 

ostenten els diaris d’àmbit nacional, la seva capacitat de su-
pervivència i desenvolupament professional està més limitada 
donada, com dèiem, per seva escassa capacitat de recursos. 
No obstant això, aquests ja estan apostant per noves formes de 
diversificar els ingressos, així com de crear engagement amb 
els seus lectors potencials, segons un recent estudi de Colum-
bia Journalism Review realitzat amb mitjans dels Estats Units.

Segons aquesta investigació, el secret de la supervivència dels 
mitjans de comunicació locals podria estar en aquest últim punt, 
a crear engagement i transformar la ‘relació’ que actualment 
mantenen els diaris amb els seus lectors. Tanmateix, aquest 
fet no s’aconsegueix de la nit al dia, requereix d’esforç i temps. 
Per això, el Columbia Journalism Review ha apuntat un seguit 
d’estratègies clau amb les que aquestes petites redaccions pu-
guin revitalitzar-se i fer front a aquests canvis.

Estratègia clau per a un mitjà local: Apostar per continguts propis
Moltes de les notícies que publica un mitjà de comunicació local 
no apareixen en els diaris nacionals o estatals, ja que només 
interessen a les persones d’una comarca o municipi determi-
nat. En canvi, hi ha notícies d’àmbit nacional/estatal que sí que 
s’estan oferint també en aquestes petites capçaleres, però no 
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ha de ser un referent. No té sentit que un diari local redacti no-
tícies d’àmbit nacional, perquè, segurament, no tingui fonts tan 
bones com les que té un mitjà més gran.

L’èxit dels mitjans locals passa per l’aposta pel contingut propi, 
de qualitat i rellevant per a les persones que viuen a la seva 
zona d’actuació. Si proporcionen contingut important que els 
lectors no puguin trobar en un altre lloc, podran trobar millors 
audiències que estiguin disposades a pagar pel seu consum. 
En grans qüestions d’Estat, pot ser interessant que aquests 
també apostin per bolcar-se, sense oblidar-se del seu camp 
d’actuació i enfocament propi, sempre que sigui possible.

En els grans mitjans nacionals, la plantilla de les redaccions s’ha 
reduït alhora que han augmentat les demandes i s’ha incremen-
tat l’esforç periodístic en la versió web del diari. Els periodistes 
estan produint més contingut i treballen més hores que fa dos o 
tres anys. Per tot això, els diaris locals s’haurien d’enfocar cap 
a un altre model productiu, que aposti més per temes reposats 
i informació que tingui un enfocament clar i definit.

La majoria de les capçaleres de proximitat, però, segueixen 
adoptant un enfocament “generalista” per a les seves notícies 

locals i s’estan esforçant per mantenir la mateixa amplitud i pro-
funditat de cobertura que tenien en el passat; quan, sovint, els 
seus recursos són tan reduïts que és inviable tal labor profes-
sional. Si el contingut propi és el que més probablement garan-
teixi l’èxit d’aquests diaris, els seus editors han de considerar 
quins recursos mereixen les informacions d’àmbit no local.

Saber mesurar les mètriques i diversificar els ingressos
És important conèixer a l’audiència, però no cal obsessionar-se 
amb ella. Les eines analítiques, que permeten mesurar com es 
comporten els lectors quan accedeixen a la pàgina web, des 
d’on ho fan, a través de quins dispositius, etc., són rellevants, 
però no han de desviar el missatge del periodista. En concret, 
el bon ús d’aquestes mètriques pot fer que el professional de 
la informació aprengui a explicar el mateix contingut d’una ma-
nera que sigui més fàcil de consumir per al seu públic objectiu.

Si, per exemple, el 87% de l’audiència d’un diari local accedeix 
a la pàgina web del mitjà a través del telèfon intel·ligent, la pla-
taforma i el seu contingut hauria d’estar dissenyat per a aquest 
tipus de consum. Com més fàcil sigui de consumir i més original 
sigui, més probabilitats d’èxit tindrà la peça i, per tant, el mitjà 
de comunicació que la publica. Per aquest motiu, comprendre 
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quines mètriques importen i què estan indicant són qüestions 
que s’han d’analitzar, cada vegada més, amb més freqüència.

El sistema de finançament tradicional ja no funciona. De fet, la 
majoria dels diaris -tant d’àmbit nacional com local- no podran 
sobreviure amb la combinació tradicional de subscriptors, pu-
blicitat i venda d’exemplars. El desenvolupament financer dels 
mitjans de comunicació passa per la composició híbrida i di-
versificada, a través de múltiples fonts d’ingressos. D’aquesta 
manera, el creixement pot ser estable i sostenible en el temps.

No obstant això, aquesta ha de ser l’última preocupació. És im-
portant disposar de finançament, però si el treball que es realit-
za amb ella no és professional, no es justifica l’entrada de nous 
inversors. En la mesura que un diari local sàpiga publicar con-
tinguts originals, rellevants i reposats, així com transmetre’ls 
idòniament, tindrà més opcions de perdurar i desenvolupar-se 
en el temps per haver desenvolupat una relació de compromís 
i engagement entre lector i redacció.
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Ismael Nafría: “Per als mitjans, no 
canviar és un suïcidi”
Per Albert Sàez / El Periodico

The New York Times,  el gran diari de Nova York, ha estat no-
tícia en les últimes setmanes. El 31 de desembre, Arthur O. 
Sulzberger,Jr., de 66 anys d’edat, va cedir el testimoni al seu 
fill  AG Sulzberger, de 37, l’artífex de la transformació digital del 
diari en els últims quatre anys, un cas d’èxit al qual miren els 
editors de tot el món.

L’anomenada “vella dama grisa” competeix amb els mitjans na-
dius digitals i els guanya la partida de l’audiència i, sobretot, 

dels ingressos procedents dels lectors. Ismael Nafría  (Barce-
lona, 1968) ha estudiat durant anys el model i l’ha recollit en un 
llibre:  La reinvenció de The New York Times  (Knight Center). 

D’on neix el seu interès pel model fins al punt de dedicar 
anys de la seva vida al seu anàlisi? 
Per a la gent que hem treballat en mitjans de comunicació di-
gitals intentant preveure el futur, ha estat sempre la referència. 
Durant anys, vaig tenir la sensació que veia el que feien, però 
que no entenia el perquè. El llibre me’l vaig plantejar seriosa-
ment el 2013, en el moment clau de la història recent del diari 
amb l’aposta pel pagament pels continguts. Es tracta d’un mo-
del basat en seguir apostant pel periodisme de qualitat, però 
amb les formes i amb el model de negoci digital. La fórmula 
funciona, mantenint, i fins i tot ampliant, la redacció, amb un 
periodisme amb molta personalitat, de qualitat i no de quantitat, 
cuidant cada peça i, finalment, demanant als usuaris, i no tant 
als anunciants, que siguin els que sostinguin econòmicament 
aquesta aposta informativa. 

Estem davant un cas singular o es poden extreure lliçons 
per al conjunt dels mitjans informatius?  
En el llibre analitzo, any per any, des de 1994 fins a l’actualitat, 
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per desgranar com es va transformant el negoci, la forma de 
treballar de la redacció, la manera de relacionar-se amb els 
usuaris i amb els anunciants, etc. Extrec unes conclusions 
d’aquesta transformació amb lliçons vàlides per a altres mitjans 
d’altres àmbits geogràfics o temàtics però que, com The New 
York Times, vulguin ser la referència, la font a la qual tothom ha 
d’acudir perquè són els que millor entenen i expliquen la realitat 
per a una determinada audiència.

Quina és la clau de la transformació digital de The New 
York Times? 
La primera és que parteixen d’un convenciment absolut de la 
propietat i de la direcció de l’empresa sobre la necessitat del 
canvi. Sense això, és impossible tota la resta. Quan es pro-
dueix, s’inicia un treball molt complex per convèncer a tots els 
integrants de la companyia de la necessitat del canvi, que els 
implica a tots, en les seves formes de treballar, de relacionar-se 
entre ells, de fer el producte. I això implica que la majoria de la 
gent es formi en coses noves. És un principi que es pot aplicar a 
qualsevol negoci: si el teu entorn canvia com ha canviat la ma-
nera com la gent s’informa, o t’adaptes liderant aquesta forma 
de fer o et suïcides. 

Quan i com aconsegueixen donar-li el tomb a la situació, 
deixar de perdre lectors i ingressos i recuperar-se? 
El moment clau és l’informe  Innovation  (2014), que va ser un 
exemple espectacular de mirar-se al mirall i de ser valents descri-
vint el que van veure: feien bon periodisme, però no sabien arribar 
bé a la gent. En canvi, en l’entorn digital competien amb nous ac-
tors que no feien tan bon periodisme, però que sabien arribar molt 
millor que The New York Times. Davant d’aquesta constatació, la 
solució que van proposar va ser aplicar un seguit de mesures que 
van fer efectives només en un any: crear un equip de desenvo-
lupament d’audiències, un equip de vídeo, apostar pel “branded 
content” (continguts vinculats a una marca)...

Ha estat tot un camí de roses? No hi ha hagut fracassos en 
aquests anys?  
El procés no ha estat fàcil, han tingut protestes, però hi ha ha-
gut un convenciment absolut que les coses s’havien de fer. Avui 
és un diari que guanya diners, creix en ingressos i té un pla 
dibuixat perquè, en el 2020, arribin a 800 milions de dòlars [uns 
650 milions d’euros] d’ingressos digitals, el doble que el 2015. 
Si ho aconsegueixen, estan convençuts que podran continuar 
fent periodisme de qualitat, amb el mateix nombre de periodis-
tes. Hi haurà transformat el negoci.
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Però, a més, pretenen que aquests 800 milions procedeixin 
dels lectors i no dels anunciants, cosa que no passa en els 
mitjans nadius digitals. 
El 2012 ja es produeix el sorpasso. Des de llavors, els lectors 
i subscriptors sumant l’edició impresa i la digital aporten més 
ingressos que els anunciants en les dues modalitats. I des de 
llavors, cada any la distància creix. En l’últim trimestre del 2017, 
el que van aportar els lectors ja va ser el doble del que van 
aportar els anunciants. D’aquesta manera, el contracte que el 

diari fa amb la societat és més amb els usuaris que amb els 
anunciants, que segueixen sent importants, però no són la base 
del negoci. L’activitat periodística cal pensar-la per seguir con-
vencent a la gent que val la pena que paguin pel producte pe-
riodístic que se’ls ofereix. Ja tenen 3,5 milions de subscriptors, 
entre digital i paper, i es proposen arribar a 10 milions. 

Fins a quin punt la guerra de Trump amb els periodistes ha 
accelerat aquest compromís dels lectors?  
Només cal mirar l’evolució de la xifra de subscripcions. En 
l’últim trimestre del 2016 i en els primers del 2017, el creixe-
ment es va consolidar i es va accelerar. Trump va ajudar a tots 
els mitjans que ell anomena “fake news”. A més, ha generat 
una nova dinàmica competitiva entre The New York Times i The 
Washington Post. L’últim exemple és el moviment #MeToo per 
denunciar els abusos sexuals masclistes.

Malgrat aquest èxit als Estats Units, a Europa -Espanya in-
closa- es diu que la gent mai pagarà. 
Quan The New York Times va anunciar per primera vegada el 
seu programa de subscripcions, els analistes van augurar el 
fracàs i el tancament de l’empresa. Es deia que ningú paga-
ria. Ara constatem que no era veritat. El que cal són ofertes 
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que tinguin sentit, bons continguts a preus raonables i molt ben 
adaptats als usos de la gent. Fa pocs dies l’hi deia als editors 
espanyols: si observem el panorama global, a tot el món hi ha 
ofertes de pagament que formen part de la proposta periodísti-
ca. Sigui quina sigui la fórmula, l’usuari ha de formar part de la 
solució del model de negoci dels mitjans. Estic convençut que, 
en poc temps, la majoria dels grans mitjans espanyols aposta-
ran pel pagament en la seva estratègia.

Aquest procés, obliga a canviar també el producte perio-
dístic que s’ofereix als lectors?  
La indústria dels mitjans estava molt poc acostumada a pre-
guntar als clients què volien i com ho volien. No hi ha hagut una 
tradició real d’investigar el mercat, The New York Times dedica 
molts esforços a això. Si els diaris no ofereixen el producte que 
la gent espera, de la manera en què la gent ho espera i al preu 
que poden pagar, no els compraran. Passa en tots els sectors.

Però a les redaccions hi ha temor als efectes que pugui te-
nir un cert seguidisme dels lectors a través de l’anomenat 
“clickbait”. 
Cal conscienciar les redaccions que val la pena saber què passa 
amb les informacions que produeixen. El primer pas és comptar 

el nombre de visites i de pàgines vistes. Però és una dada que 
ràpidament es desvirtua per les pràctiques enganyoses i cal 
passar a un de molt més valuós: el temps que el lector s’atura 
a cada notícia, el que en anglès anomenen l’”engagement”. I 
el tercer pas és el que ha portat a l’èxit a The New York Times: 
determinar quin tipus de notícies ha consumit un usuari fins a 
fer-se subscriptor. Consideren que aquesta és la prova màxima 
per donar valor als continguts que produeixen. L’han convertit 
en el principal índex d’analítica en la seva redacció. De la ma-
teixa manera, cal valorar la capacitat d’una peça periodística de 
tenir repercussió en les xarxes o de generar que els lectors la 
comparteixin.

Fins a quin punt el diari novaiorquès s’ha salvat perquè 
segueix tenint al capdavant un editor?  
La figura de l’editor compromès amb el diari i que impulsa un 
model ha estat decisiu per a l’èxit. L’editor és constant en la 
voluntat de canvi, sap on va i quin camí ha de recórrer per arri-
bar-hi. A les empreses que cotitzen en borsa s’imposa el curt 
termini, han de donar resultats immediats i generen una pressió 
contra la qual és molt difícil lluitar.
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El País, El Mundo i ABC, els mitjans 
que més creixen a Twitter
Per Interactiva Digital

El procés català, els incendis a Galícia i l’èxit d’Operación Triun-
fo són alguns dels temes més comentats del 2017. D’altra ban-
da, les dones tenen un paper molt important en dues qüestions 
a Twitter: la violència de gènere i els escàndols sexuals en el 
món del cinema.

2017 ha estat un any informatiu d’allò més convuls i els mitjans 
han trobat a Twitter un escenari ideal per a l’última hora i per es-

coltar en temps real als lectors. Esdeveniments com els atemp-
tats de Barcelona i Cambrils o la crisi catalana han estat un 
brou de cultiu perfecte perquè els mitjans continuïn creixent en 
xarxes socials. Datasocial i Graphext s’han unit per llançar un 
estudi analitzant les relacions dels mitjans espanyols a Twitter 
de manera que sigui possible comprendre qui formen aquestes 
comunitats i com es comporten.

Atenent al mapa relacional dels principals comptes de mitjans 
espanyols a Twitter, El Mundo, ABC i El País, juntament amb 
Europa Press i Agència EFE, es posicionen com els comptes 
més importants i que més fortament connectades estan amb la 
resta de mitjans. El País va ser el primer mitjà espanyol a utilit-
zar Twitter i, com a conseqüència, és el compte que més creix 
a la xarxa social, seguida d’El Mundo i ABC. Quant als econò-
mics, Expansión se situa al capdavant, seguit molt de prop per 
El Economista.

Les xarxes socials són els dominis més compartits
Les xarxes socials ocupen els primers llocs en dominis compar-
tits, és a dir, els enllaços de continguts de Twitter, Facebook i 
Instagram són els més compartits pels mitjans de comunicació 
en les pròpies xarxes. En segon lloc, crida l’atenció la presèn-
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cia de Change.org, plataforma que s’ha convertit en un domini 
molt transversal que comparteixen molts mitjans a la xarxa de 
l’ocell blau.

Pel que fa als mitjans, El País es troba a la primera posició, ja 
que és compartit pel 14% de les entitats, per davant de RTVE, 
que és compartit només pel 13%; i seguit d’Antena 3, que repar-
teix la seva força entre el seu web i el seu player, però apareix 
també com un dels mitjans més transversals de l’any.

Les converses a Twitter són innombrables, però sempre hi ha 
temes dels que es parla contínuament i sobresurten per sobre 
de la resta. Així, els assumptes que més comenten els espan-
yols a Twitter amb els mitjans són: successos, oci i entrete-
niment, política i, finalment, consum. Per la seva banda, les 
dones tenen un paper molt important en dues qüestions: la vio-
lència de gènere i els escàndols sexuals en el món del cinema.

Segons els quatre grans blocs informatius esmentats, les fites 
de conversa de 2017 han estat: els atemptats, els incendis i el 
procés de Catalunya pel que fa a successos; “Operación Triun-
fo”, “MasterChef” i Picasso, pel que fa a oci; la Independència 
de Catalunya i Puigdemont i la qüestió de Donald Trump i Ba-

rack Obama, pel que fa a política; i en l’apartat de consum, 
s’ha parlat més que mai dels aliments i especialment de l’oli de 
palma, de moda i de tecnologia.

Els lectors d’El Butlletí poden llegir sencer l’estudi Twitter & Me-
dios de Data/Social, CLIQUEU AQUÍ 
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Necessita Prisa una fundació per 
protegir la seva independència?
Per Javier Cabanna / CP Compromiso Empresarial

La proposta de constituir una fundació per protegir la credibilitat 
i independència del Grupo Prisa ha causat estranyesa i escep-
ticisme, no sabem si a parts iguals. El seu principal impulsor i 
defensor és Juan Luis Cebrián, president de Prisa fins al pas-
sat 20 de desembre, data en què va ser nomenat pel consell 
d’administració Manuel Polanco com a nou president del grup, 
amb efectes des de l’1 de gener de 2018.

En paraules de Cebrián al diari El País: “Em preocupa garantir 
l’autonomia i independència editorial perquè els equips professio-
nals puguin treballar en el mateix ambient i en les mateixes circum-
stàncies que ho han fet fins ara. En aquest món de mentida news, 
estic segur que els accionistes volen recolzar mitjans de comunica-
ció responsables que defensin la llibertat i els drets democràtics”.

En favor de la seva tesi, l’antic director de El País citava com 
a exemples alguns mitjans de comunicació prestigiosos, com 
el diari britànic The Guardian, que va constituir un trust (figura 
amb característiques similars a les d’una fundació) o els acords 
d’accionistes del setmanari The Economist, que reserva a de-
terminats accionistes algunes decisions, com el nomenament 
del director i el de l’editor del diari.

Els exemples anteriors són bastant coneguts en el sector. La 
Fundació Compromís i Transparència els ha recollit i explicat 
amb detall en el seu informe Primera Plana. Informe de trans-
parència i bon govern per a garantir la independència i credibilitat 
editorial, publicat al setembre de l’any passat. En aquest docu-
ment, en el qual analitzàvem les mesures per protegir la credibi-
litat i independència dels vint grups de comunicació més impor-
tants del nostre país, afirmàvem que “si alguna conclusió general 
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es pot treure d’aquesta anàlisi és que la immensa majoria dels 
grups de comunicació espanyols no tenen procediments i políti-
ques ad hoc per a protegir la seva independència i credibilitat”.

En la introducció de l’informe reflexionàvem sobre la tensió que 
sol existir entre els propietaris i els periodistes: “Qualsevol em-
presa de comunicació per poder sobreviure ha de comptar amb 
bons gestors empresarials, que n’assegurin la viabilitat econò-
mica, i amb periodistes que exerceixin la seva activitat d’acord 
amb els més alts estàndards professionals. Les dues coses són 
igualment necessàries. Es requereix independència editorial, 
per descomptat, però també independència econòmica per po-
der sobreviure en un entorn en constant canvi “.

Concloíem afirmant que l’èxit d’aquest matrimoni de convenièn-
cia depèn més del compromís dels propietaris que del dels pe-
riodistes: “Si la propietat creu en els valors de la independència 
i la credibilitat editorial sabrà anticipar-se i donar resposta ade-
quada als conflictes que puguin sorgir”.

Seleccionar els companys de viatge
No resulta casual que darrere dels grups editorials més presti-
giosos sempre hi hagi hagut una família propietària o un grup 

significatiu d’accionistes que han protegit la independència edi-
torial: la família Scott, a The Guardian, la família Shibsted, en 
el Grup Shibsted o el fideïcomís de The Economist, per citar 
només alguns exemples. D’aquí que una de les mesures més 
importants per protegir la independència i credibilitat editorial 
consisteixi en seleccionar amb molta cautela als futurs com-
panys de viatge: accionistes i consellers.

L’Scott Trust va ser constituït el 1936 per l’editor i propietari del 
diari britànic The Guardian. El diari, originàriament anomenat 
The Manchester Guardian, va ser fundat per John Edgard Ta-
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ylor a Manchester el 1821. Taylor es va casar amb una dona 
anomenada Sofia Rusell Scott. El nebot de Sofia, CP Scott, es 
va convertir en l’editor del diari als vint anys d’edat i va roman-
dre en el càrrec -també com a propietari del diari- durant els 
següents 57 anys, morint en 1932.

El fill d’Scott va succeir al seu pare, però en el seu primer any 
com a editor va morir ofegat en un tràgic accident, mentre na-
vegava amb el seu fill, que viu en l’actualitat. El temor que la 
mort de l’hereu pogués posar en perill l’existència del diari, va 
animar la família Scott a constituir un trust (el Scott Trust), al 
qual van cedir generosament les seves accions, convertint-lo 
en el propietari del diari amb la finalitat d’assegurar la seva in-
dependència i viabilitat econòmica.

Actualment, l’Scott Trust continua sent el propietari del diari, 
mantenint el control sobre el mateix. Els membres del board 
tenen el mandat de no immiscir-se en la línia editorial ni en la 
seva gestió econòmica. La missió del Scott Trust consisteix, 
precisament, en assegurar la independència econòmica i edi-
torial del diari. És responsable de nomenar l’editor i de vetllar 
perquè es compleixi un únic mandat: “Mantenir la tradició del 
diari com fins ara (es heretofore)”.

El grup noruec de comunicació Schibsted va seguir els passos 
del diari The Guardian i el 8 de maig de 1996 Tinius Nagell-
Erichsen, besnét del fundador del Schibsted Media Group, va 
instituir el Tinius Trust. Actualment el Tinius Trust administra el 
major paquet d’accions del Grup Schibsted. Nagell-Erichsen va 
declarar que volia usar la seva influència com a principal ac-
cionista per assegurar-se que Schibsted segueixi sent un grup 
de mitjans caracteritzat per la llibertat i independència editorial 
dels seus periodistes, la credibilitat i la sostenibilitat financera 
a llarg termini.

La revista britànica The Economist va optar per una alternativa 
diferent. En lloc de constituir un trust, The Economist Newspa-
per Limited, societat matriu del The Economist Group, va es-
tructurar el seu capital en tres classes diferents d’accionistes 
(cap de les quals cotitza en borsa): accions ordinàries, accions 
especials “A”, accions especials “B” i accions en fideïcomís. 
Aquestes últimes estan en mans de fideïcomissaris el consenti-
ment dels quals és necessari per a l’aprovació de determinades 
decisions corporatives, incloent la transferència d’accions es-
pecials “A” i especials “B”. Els nomenaments de l’editor de The 
Economist i del president de l’empresa també estan subjectes 
a l’aprovació dels fideïcomissaris ( trustees). Els trustees són 
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quatre persones de reconegut prestigi, sense cap vinculació 
amb la firma, que tenen l’última paraula a l’hora de donar el 
vistiplau a les decisions esmentades i l’única funció, com as-
senyalen els estatuts de la companyia, és vetllar per la indepen-
dència de la propietat de l’empresa i la independència editorial 
de la revista.

El cavall de Troia
  
A primera vista, la propos-
ta de Juan Luis Cebrián de 
crear una fundació per sal-
vaguardar la independència 
editorial no resulta absurda 
i, a més, es troba alineada 
amb les pràctiques de go-
vern corporatiu d’alguns dels 
grups de comunicació més 
influent. No obstant això, si 
bé la constitució d’una fundació pot ser una decisió encertada 
en termes de govern corporatiu, resulta molt més qüestionable 
que qui hagi de presidir-la sigui el president executiu sortint del 
grup de comunicació.

L’Scott Trust i el Tinius Trust van ser constituïts pels seus pro-
pietaris i amb el mandat exprés d’evitar ingerències en l’activitat 
editorial, que és responsabilitat exclusiva del director del diari 
i de l’equip de redacció. El que Cebrián proposa va molt més 
enllà dels exemples citats. Segons les seves mateixes paraules 
el projecte pretén constituir una fundació amb les aportacions 
de El País, el Grup Prisa i les seves pròpies. A més, la intenció 
és que el patronat de la fundació es reservi la facultat de nome-
nar el director del diari i també “que tingui un poder consultiu, 
analític i opinatiu respecte a la línia editorial de la majoria dels 
mitjans del grup mitjançant un consell editorial, que ja existeix, 
que penjaria d’aquesta fundació i que, en principi, jo presidiria 
durant un temps”.

En definitiva, el que es busca és que el patronat de la futu-
ra fundació es converteixi en el consell editorial del Grup, la 
qual cosa va en la direcció oposada a les pràctiques anteriors 
a l’atemptar directament contra la independència editorial que, 
suposadament, es vol blindar davant al risc d’accionistes que 
no comparteixin els valors i principis del grup editorial.

Si bé la constitució d’una fundació pot ser una decisió encertada 
en termes de govern corporatiu, resulta molt més qüestionable 
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que qui hagi de presidir-la sigui el president executiu sortint del 
grup de comunicació. A ningú sorprèn que molts accionistes ha-
gin reaccionat amb un enorme escepticisme davant la propos-
ta de constituir una fundació que implicaria que l’expresident 
segueixi mantenint el control. En efecte, resulta molt difícil de 
justificar la seva continuïtat quan la majoria dels accionistes 
responsabilitzen Cebrián de la delicada situació econòmica del 
Grup que va portar a donar entrada al capital als seus principals 
creditors (Santander, Telefónica i Caixabank) que ara es bara-
llen per nomenar el successor.

El lamentable espectacle de final d’any amb el ball de candidats 
(primer Javier Monzón, expresident d’Indra, recolzat pel Santan-
der i, després, Jaime Carvajal recolzat per Amber Capital i vetat 
pel Santander) no ha fet sinó confirmar que ens trobem davant 
el tradicional escenari d’un consell d’administració dividit que, 
deixant els idealismes a una banda, simplement lluita per controlar 
el poder de l’encara grup de comunicació més influent del país.

En aquest context no pot estranyar que molts interpretin la de-
manda de Cebrián de constituir la fundació per defensar la in-
dependència i els principis del Grupo Prisa com un cavall de 
Troia encobert per recuperar el poder.

La sortida de Rusbridger
Curiosament, l’exemple de The Guardian, que Cebrián sol citar 
per reforçar els seus arguments, no juga precisament a favor 
seu. Quan Alan Rusbridger, l’editor en cap de The Guardian du-
rant els últims vint anys, va cessar al maig de 2015, va ser pro-
posat per succeir a Liz Forgan a la presidència del Scott Trust. 
No obstant això, Katharine Viner, la nova editora en cap del dia-
ri, i David Pemsel, director executiu del Guardian Media Group, 
es van oposar al nomenament. Segons el diari The Times, la 
proposta de nomenament de Rusbridger com a president de 
l’Scott Trust va causar una revolta en la redacció del diari “ja 
que els periodistes el culpaven de centenars de retallades de 
llocs de treball” i de les pèrdues dels últims anys.

Mr Rusbridger va tenir l’elegància de presentar la seva renúncia 
a la presidència de l’Scott Trust evitant un conflicte innecessa-
ri. Els motius de la seva decisió els va explicar en una carta 
adreçada a la redacció en la qual afirmava: “Actualment desen-
volupem l’activitat periodística sota els efectes d’un huracà di-
gital de força 12. És obvi per a tothom que aquest nou escenari 
exigirà canvis radicals. Kath i David entenen que els agradaria 
enfrontar el futur amb algú diferent com a president del trust 
i jo els entenc (...). Vostès han estat uns companys merave-
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llosos i junts hem aconseguit coses extraordinàries. Continuo 
llegint amb gran admiració el periodisme que fan The Guardian 
i l’Observer. Ara resulta fins i tot més agradable per mi no par-
ticipar directament en el mateix. Gràcies a tots els que m’han 
donat suport en aquest temps, i els meus millors desitjos a tots 
mentre sortegem aquesta tempesta que afecta per igual a tota 
la nostra indústria. Aconseguirem superar-la...”.

La sortida de Rusbridger és un exemple del que Cebrián hauria 
de prendre bona nota. Rusbridger no es va postular per presidir 
el trust, l’hi va proposar el board després de la seva renúncia 
com a editor en cap de The Guardian. El board no va forçar 
la seva dimissió, l’antic editor en cap va renunciar en contra 
del criteri d’aquell quan va entendre que no comptava amb el 
suport de la nova editora en cap i del director executiu de la 
companyia.

La proposta de Juan Luís Cebrián, per més que s’obstini, gaire-
bé no té semblances amb els casos anteriors. Cebrián vol cons-
tituir una fundació amb funcions editorials (una línia vermella 
que l’Scott Trust i el Tinius Trust no poden traspassar) i, a més, 
presidir-la ell mateix.

Sí a la fundació, però no al seu president
La proposta de constituir una fundació per exercir cert control 
sobre els accionistes pot ser una mesura eficaç per reforçar la 
independència econòmica i editorial del Grupo Prisa. Ara bé, 
perquè aquesta iniciativa compleixi els seus objectius són ne-
cessàries dues condicions. La primera és que la fundació no 
tingui cap competència per a proposar, ni tan sols suggerir, la 
línia editorial. La segona és que la presidència d’aquesta even-
tual fundació no l’ocupi el president sortint del grup de comuni-
cació. El compliment d’aquesta segona condició garantirà que 
el president sortint no es perpetuï en el poder ni s’immiscueixi 
en les funcions editorials.

No descobrim res de nou al recordar que als presidents els cos-
ta abandonar els seus càrrecs. Cebrián no és una excepció, 
la majoria dels presidents de les grans companyies cotitzades 
intenten per tots els mitjans retardar al màxim la seva jubilació. 
Cal ser conscients que exercir el poder durant molt de temps ge-
nera en els qui el posseeixen una certa consciència messiànica 
que els porta a pensar que són els únics capaços d’enfrontar el 
futur. No és així i quan comencen a pensar d’aquesta manera 
és el moment de reflexionar sobre la sortida.
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Cebrián hauria de marxar, prenent exemple del seu col·lega 
britànic. És important que acabi bé la seva carrera professional. 
La seva trajectòria està plena d’encerts i d’alguns errors. Ningú 
és perfecte. És important que mediti com vol ser recordat, pel 
seu bé i pel del Grupo Prisa.
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Just començat el 2018: escriure, 
editar i dissenyar per a dispositius 
mòbils
Per Mario Garcia / GarciaMedia

Les meves idees sobre narratives visuals per a dispositius mò-
bils van néixer l’any passat. Aquest 2018 hauria de ser l’any en 
què veurem un major desenvolupament de la narració visual 
i lineal per a dispositius mòbils. Potser és difícil predir el futur 
però de tota manera podem intentar-ho. Aquí ho faig d’alguna 
manera en aquest article.

El 2018 portarà com a resultat que cada vegada més organitza-
cions o empreses editorials de totes les mides i arreu del món 
comencin a acceptar i a comprendre que la majoria dels usuaris 

consumeixen notícies i informació a través de plataformes mò-
bils. Específicament en els seus telèfons. Cal crear continguts 
per a aquesta plataforma i facilitar el procés d’accés i lectura 
d’informació i notícies.

Em refereixo, específicament en aquest cas, a la narració visual 
d’històries lineals on es combina el text amb les imatges seguint 
el mateix fil continu similar al que tenim en un missatge de text o 
en una conversa amb una altra persona en What’sApp: escrivim, 
mostrem. Aquesta és la narració ideal i que millor s’adapta als 
telèfons mòbils.

Fa molt poc vaig titular una de les meves presentacions; “2017: 
l’any de la narració (finalment) adaptada a la plataforma”. 
Aquest any hem vist que molts diaris importants van donar pas-
sos gegants per avançar en aquest tipus de narració específi-
cament escrita i dissenyada per a plataformes mòbils.

La majoria de les redaccions continuen preparant històries en la 
forma tradicional: títol, resum, imatges i text, pensant només en 
la forma en què es presentarà la informació a la pàgina impresa 
i amb els recursos visuals mostrats de vegades per separat, 
sovint amb imatges aïllades del flux del text. Però, no és així 
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com llegim en els nostres dispositius mòbils on el moviment 
és, en general, de dalt a baix i relacionant text amb imatges de 
manera seqüencial.

Així que la meva visió cap al futur pròxim és que veurem un 
desenvolupament més fort en la personalització d’històries (es-
pecialment aquelles que són riques en recursos visuals (fotos, 
vídeos, infografies) que podran ser escrites i dissenyades en 
forma lineal i després s’adaptaran a altres plataformes.

Notes: el que funciona per a la narració d’històries en disposi-
tius mòbils no és necessàriament correcte per a l’edició impresa 
d’aquesta mateixa història. Els vídeos jugaran, al meu criteri, un 
paper vital com a punts visuals principals en la narració lineal. 
Deixo un recordatori per als editors i dissenyadors: els vídeos al 
mòbil (en la mesura possible) han de ser curts i informatius.

La transformació digital continuarà sent el tema principal en 
2018. Un gran avanç per a alguns, tot just un començament per 
a altres. Els diaris regionals i els locals més petits a nivell mun-
dial crec que s’apuntaran a algun tipus d’estratègia que con-
dueixi a la transformació digital. Això ha començat a succeir, 
però al mateix temps, no prou ràpid.

Si aquesta transformació continua, generarà una major ne-
cessitat de capacitació, especialment en l’àrea de narració 
d’històries per a dispositius mòbils. Les redaccions s’han de 
convertir en aules on la formació sigui constant i en laborato-
ris on l’experimentació sigui part d’una estratègia editorial amb 
vista al futur.

També veurem una major experimentació amb publicitat adap-
tada per a plataformes mòbils. Els editors saben que es pre-
veu que Google i Facebook representaran aproximadament 
el 61% del mercat publicitari digital dels EUA i les audiències 
estan també allà. La forma en què es presenten les notícies i 
la publicitat en aquestes plataformes s’han de personalitzar ja 
que d’altra banda el trànsit serà creixent, també hi haurà opor-
tunitats de monetitzar amb publicitat creativa que inclogui con-
tinguts patrocinats sempre orientats a les plataformes mòbils.

Finalment recordem que en el món digital l’experimentació mai 
s’atura. La creació de nous productes sempre és benvinguda 
i l’interès dels nostres lectors en les notícies mai ha estat tan 
gran. Aquesta és una bona fórmula sobre la qual construir els 
nostres plans per al 2018.
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