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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: Segons Infoadex, el 22,9% de la inversió publicitària a España procedeix de Catalunya
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Què fan els adolescents amb els mitjans?

COMUNICACIÓ DIGITAL
GDPR: què és i com afectarà

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Es consumeixen més mitjans en línia, però creixen els que no tenen anuncis

NOVES EINES
Noves formes de mesurar el compromís dels lectors

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El periodisme de qualitat, clau en l’informe sobre fake news de la CE

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: De l’era de la informació a l’era de la reputació
TRIBUNA: Trump i la premsa comarcal
ENTREVISTA: Fernández del Moral: “La comunicació no s’ha de confondre amb el maquillatge” 
ANÀLISI: Un estudi radiografia la precarietat en el periodisme balear
DOSSIER: La no ficció més innovadora no és necessàriament tecnològica
OPINIÓ: És eficient la gestió de comunitats d’usuaris al voltant dels mitjans locals?
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Segons Infoadex, el 22,9% de la 
inversió publicitària a España 
procedeix de Catalunya
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic

 
InfoAdex, empresa líder en el seguiment i control de l’activitat 
publicitària a Espanya, ha presentat l’Estudi InfoAdex de la In-
versió Publicitària a Catalunya 2018, amb dades de 2017. La 
presentació es va fer aquest dimecres, en col·laboració amb la 

Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon 
Llull i el Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publici-
tàries, a l’auditori de la facultat.

L’Estudi InfoAdex de la Inversió Publicitària a Catalunya es 
basa en dos eixos fonamentals: la inversió publicitària genera-
da per anunciants de Catalunya, que s’ha situat en 987.500.000 
d’euros amb una variació del -0,6% respecte a l’any anterior, fet 
que suposa el 22,9% sobre el total d’Espanya i, d’altra banda, la 
inversió rebuda pels mitjans convencionals de Catalunya, que 
ha arribat als 250.200.000 d’euros, representant el 5,8% del 
total nacional.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Si s’analitza el pes de la inversió publicitària de Catalunya so-
bre el seu propi producte interior brut, el percentatge que re-
presenta la inversió publicitària en mitjans convencionals sobre 
aquest índex es manté en el 0,44%.

Pel que fa a la distribució per sectors, trobem una estructura 
que difereix de la mitjana nacional. Així, sectors com Alimen-
tació, Automoció o Salut mostren a la comunitat catalana una 
participació més gran que la mitjana, mentre que sectors com 
Finances representa una quota sobre el total inferior a la que 
s’obté sobre el total Espanya. Cal destacar que a Catalunya un 
17,8% de la inversió publicitària prové del sector Alimentació.

La inversió mitjana per anunciant en el total de mercat es va si-
tuar en 2017 en 120,9 milers d’euros, en el cas dels anunciants 
catalans aquesta xifra ascendeix a 168,0 i col·loca a Catalunya 
a la segona posició a nivell nacional.

Volkswagen-Audi España, SA, torna a ser el primer anunciant 
per inversió a Catalunya, amb el 7,13% de la inversió generada 
per empreses amb seu social en aquesta comunitat.

En 2017, la inversió publicitària dels anunciants de Catalunya 
als mitjans de la pròpia comunitat, puja a 117.400.000 d’euros, 
un -2,8% respecte a la xifra de l’any anterior.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’acte de presentació de l’estudi d’Infoadex va comptar amb la 
intervenció d’Asus i Manifesto amb la seva ponència “In search 
of your best you”, que va anar a càrrec de Carmen Limia, Asus 
Iberia Màrqueting & Communications Director; Ramón Martín, 
Head of Mitjana Manifesto i Jep Franco, Client Service Director 
de l’agència. També hi va participar RAC1 amb la presentació 
“La visió del mitjà; El mercat publicitari actual i les seves pos-
sibles projeccions de futur”, que han analitzar Emma Martínez 
Vernis, directora de Màrqueting RAC1-RAC105 i Georgina Co-
lom, Product Manager RAC1-RAC105.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Què fan els adolescents amb els 
mitjans?
Per Carlos A. Scolari, professor del Departament de Comunica-
ció de la UPF / La Vanguardia

  
Durant molts anys els investigadors de la comunicació i 
l’educació van partir d’una hipòtesi: els mitjans massius, sobre-
tot la televisió, tenien un efecte negatiu en els nens i, per tant, 
era necessari que a les escoles es immunitzés als joves per 
resistir la influència negativa de les pantalles. Als investigadors 
els interessava estudiar què feien els mitjans amb els joves i 
com contrarestar aquests efectes.

En el projecte Transmedia Literacy partim d’una altra idea: ens 
interessa investigar què estan fent els joves amb els mitjans i 
com podem aprofitar aquestes pràctiques i coneixements dins 
de l’aula. En lloc de considerar els joves com a consumidors 
abduïts per les pantalles, els interpel·lem com prosumidors 
(productors+consumidors), persones capaces de generar i 
compartir continguts de diferents tipus i nivells de complexitat.

En aquest context, les dues preguntes principals que ens formu-
lem van ser: Què estan fent els adolescents amb els mitjans? 
Com aprenen a fer coses amb els mitjans? Per respondre-les 
es va dissenyar un pla de treball que va involucrar més de 30 in-
vestigadors en vuit països durant tres anys ; en aquest període 
es van realitzar i van processar més de 1.500 qüestionaris, 58 
tallers de cultura participativa i videojocs, i 311 entrevistes amb 
joves entre 12 i 18 anys.

Els adolescents estan fent moltes coses amb els mitjans, des 
de jugar a videojocs en línia amb col·legues d’altres països fins 
escriure fan fiction, compartir fotos a Instagram i vídeos a You-
Tube i participar en esdeveniments del “món real” dedicats als 
seus personatges i històries favorits .

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Cada vegada que un jove realitza algunes d’aquestes activitats 
posant en joc una sèrie d’habilitats i coneixements nosaltres les 
anomenem “competències transmèdia”. Durant la investigació 
es van identificar 44 competències transmèdia principals (per 
exemple crear i modificar un contingut fotogràfic ) i 190 espe-
cífiques (com fer un collage fotogràfic ), i se les va classificar 
en 9 dimensions (producció; prevenció de riscos; performan-
ce; gestió social, individual, de continguts; mitjans i tecnologia; 
ideologia i ètica; narrativa i estètica).

Òbviament, no tots els joves tenen aquestes competències o 
les desenvolupen en el mateix grau: mentre un adolescent pot 
desenvolupar moltes competències productives o de gestió so-
cial, un altre pot ser que hagi molt poca habilitat per detectar i 
analitzar representacions estereotipades en els mitjans de co-
municació.

S’ha de també remarcar que algunes de les competències de-
tectades són molt marginals i tan sols les han desenvolupat 
un grapat d’adolescents (per exemple, les competències rela-
cionades amb ideologia i valors), mentre que altres són molt 
més comuns (per exemple, les competències de producció de 
continguts).

Com sosté Danah Boyd, una investigadora que ha desenvo-
lupat estudis similars al nostre en els Estats Units, “molts dels 
adolescents d’avui en dia estan profundament compromesos 
amb les xarxes socials i són participants actius en elles, però 
això no vol dir que tinguin el coneixement o les habilitats inhe-
rents per aprofitar al màxim les seves experiències en línia. La 
retòrica dels “nadius digitals”, lluny de ser útil, sovint és una 
distracció per comprendre els desafiaments que enfronten els 
joves en un món interconnectat”.

D’allà de la seva desigual distribució i abast, totes aquestes pràc-
tiques i competències interpel·len als adults en general i als do-
cents en particular. Aprofitar-les i potenciar-les dins de l’aula, en 
comptes de negar-les o estigmatitzar-com sovint es fa, hauria de 
ser una de les prioritats de qualsevol estratègia de canvi educatiu.

La caiguda de la premsa: el tiratge 
dels quatre grans no arriba a la que 
tenia El País a 2008
El País, El Mundo, ABC i La Razón difonen actualment 400.000 
exemplars diaris, una quantitat menor a la que llançava el dia-
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ri de Prisa fa una dècada (431.000). El paper cau de forma 
constant i els ingressos digitals creixen lentament. La tirada de 
les principals capçaleres espanyoles minva mes a mes i els 
ingressos que els seus editors obtenen amb el paper són cada 
vegada més baixos, la qual cosa provoca que aquesta activitat 
sigui cada vegada menys rendible

Durant l’esmentat mes, El País va registrar una difusió mitja-
na de 165.000 exemplars (22.700 menys que un any abans), 
enfront dels 91.500 de El Mundo (-10.000), els 75.600 de ABC 
(-8.000) i els 72.000 de La Razón ( 8600). En l’últim any, el tirat-
ge dels quatre rotatius ha baixat en gairebé 50.000 exemplars, 
segons dades de l’Oficina per a la Justificació de la Difusió als 
quals ha tingut accés Vozpópuli i avançats per El Espanyol.

El 2007, abans de la crisi, el tiratge de El País arribava als 
435.000 exemplars, la d’ El Mundo, els 336.000, la de ABC, els 
230.000 i la de La Razón, els 153.000. Eren 1,15 milions de 
números al dia, és a dir, un 65% més que en l’actualitat.

Crida l’atenció que en un país que habiten 46 milions de per-
sones, cap capçalera sigui capaç de vendre més de 100.000 
exemplars diaris, el que dóna una idea de la pèrdua d’influència 

de les seves edicions impreses. Actualment, el rotatiu genera-
lista de Prisa comercialitza 87.000 diaris cada dia, pels 57.000 
del diari de Unidad Editorial, els gairebé 52.000 del dels Vocen-
to i els 44.300 de La Razón.

La premsa catalana també ha acusat la caiguda durant els úl-
tims mesos, tot i la important informació que s’ha generat en 
aquesta comunitat autònoma. La Vanguardia es va mantenir 
com el segon diari més llegit d’Espanya (115.700), encara que 
la seva difusió ha baixat en més de 12.000 exemplars. Per la 
seva banda, el tiratge de El Periódico (64.000) va minvar en 
11.700 exemplars. (de Vozpópuli)

Prensa Ibérica Media va incórrer en 
pèrdues d’explotació en l’exercici de 
2016
L’any 2016 el grup de comunicació Prensa Ibérica Media va re-
gistrar unes pèrdues d’explotació de 2.875.000 d’euros, davant 
els beneficis de 2.922.000 d’un any abans, segons els comptes 
anuals dipositats en el Registre Mercantil de Barcelona, que 
acaben d’estar disponibles. D’acord amb la informació contin-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aprofita tots els avantatges

del Pack Family Assegurances

aquí, allà i, sobretot, ara

Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del 
Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. 
CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques 
de risc de CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 2401-2018/09681

Agrupa les assegurances al Pack Family Assegurances i contracta l’alarma
de Securitas Direct, i tindràs tota la protecció que necessites. I a més, ara, 
amb tots els avantatges de now: una nova app amb intel·ligència artificial 
més fàcil i ràpida, CaixaBank Pay per pagar amb el mòbil siguis on siguis, 
Les Meves Finances per controlar tots els comptes i els serveis, i molt més.
Aprofita’ls tots aquí, allà i, sobretot, ara.

AMIC 188 122 CAT.indd   1 22/3/18   21:21
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guda en l’informe de gestió del grup, les pèrdues d’explotació 
han estat a causa del descens dels ingressos, però també a 
l’increment dels costos de personal degut a les indemnitza-
cions.

En l’exercici de 2016, la xifra de negoci del grup va pujar a 
163.701.000 d’euros, amb un descens del 3,4% respecte als 
169.415.000 de 2015. Dins dels ingressos, les majors partides 
corresponen als negocis de premsa ( 116.097.000) i impressió 
(57.427.000), seguits a considerable distància pels de distribució 
(8.964.000), producció (2.011.000) i ràdio i televisió (1,610 milions). 
Per partides, els ingressos de publicitat van ascendir a 58.778.000 
(-2,9%) i els de vendes d’exemplars, a 53.374.000 (-5,1%).

Si es consideren els ingressos d’explotació (xifra de negoci i 
altres ingressos d’explotació), els de Prensa Ibérica Media hau-
rien ascendit el 2016 a 177,509 milions d’euros, superant al 
Grup Godó i pràcticament igual al Grup Zeta (178.451.000). Les 
pèrdues abans d’impostos en l’exercici van ascendir a 2,900 mi-
lions d’euros, davant els beneficis de 2.963.000 de 2015. D’altra 
banda, durant l’exercici el grup Prensa Ibérica Mitjana va reduir 
el seu endeutament amb entitats de crèdit des 19.406.000 el 
2015 a 14,766 milions a finals de 2016. (de Digimedios)

Els ingressos d’Unidad Editorial 
baixen un 5,6% el 2017

La matriu d’Unidad Editorial, el grup italià RCS, ha presentat 
els seus resultats econòmics corresponents a l’exercici 2017. 
Un cop més les xifres d’ingressos han baixat dins de l’editor de 
El Mundo, Marca, Expasión  o  Telva, entre d’altres, encara que 
s’han vist esmorteïts per la important contenció de despeses i 
retallades que ha viscut el grup amb seu a Madrid.

D’una banda els ingressos consolidats d’Unidad Editorial van 
aconseguir en 2017 els 300.500.000 d’euros, és a dir, un 5,6% 
menys que els 318.300.000 que sumava l’any previ. Si ens cen-
trem en la partida per publicitat de l’editor de El Mundo es va 
situar en 143.800.000 d’euros després d’una important caigu-
da del 11,2% en termes interanuals. Recordem que segons el 
mesurador Infoadex el suport premsa va caure un 8,1% en el 
mateix període i la premsa un 4,8%.

Al tancament del 2017 Unidad Editorial registrava un resultat 
brut d’explotació (Ebitda) de 32 milions d’euros, un 9,5% més 
que l’exercici anterior quan s’apuntava 29,3 milions. El grup ha 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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destacat en una nota de premsa que el 21,7% dels ingressos 
consolidats (300.500.000) ja corresponen al seu negoci digital. 
(de Prprensa)

Els treballadors d’El Periódico 
convoquen quatre dies més de vaga

Els treballadors de El Periódico no desisteixen en l’afany de 
lluitar fins al final de les negociacions per salvar els màxims 
llocs de treball possibles. Per això, s’han ampliat les jornades 
de vaga quatre dies més. A més, de les que ja estaven previstes 
per ahir i avui, dies 5 i 6 d’abril, que es mantenien si les nego-
ciacions no avancen, la plantilla del El Periódico ha convocat 
quatre jornades consecutives d’aturades de 24 hores.

Si no hi ha canvis, començaran el proper dimarts, 10 d’abril, i es 
perllongaran fins al divendres, 13. És l’última mesura que han 
pres des del Comitè d’Empresa després de l’evolució de les 
converses entre les dues parts. Des del Grup Zeta han donat 
un mínim pas cap enrere en l’última setmana reduint els aco-
miadaments de 177 a 170. Com era d’esperar, la plantilla de El 
Periódico considera insuficient aquest número i ha augmentat 

les seves jornades de vaga. Aquest dissabte es compleix un 
mes des que comencés el període de consultes de l’ERO; de 
moment, el Grup ha canviat la seva postura inicial de reduir un 
45% a un 43% la massa salarial fent impossible l’acord entre 
les dues parts. (de Prnoticias)

El CPC, l’SPC i els Mossos d’Esquadra 
acorden actualitzar els protocols de 
seguretat en manifestacions
El Col·legi de Periodistes, l’SPC, el cap del Cos de Mossos 
d’Esquadra, el comissari Ferran López i l’àrea de Comunicació 
de Mossos es van reunir per actualitzar els protocols, entre pe-
riodistes i el cos policial, de seguretat en manifestacions. Les 
tres parts van acordar realitzar una jornada formativa en ordre 
públic perquè periodistes i agents de l’àrea de la Brigada Mòbil 
posin en comú les seves problemàtiques a l’hora de treballar en 
manifestacions.

Des del Col·legi de Periodistes i l’SPC es recorda el conveni 
signat amb el Departament d’Interior el 2009 on s’especifica 
que “els professionals de la informació, que en el desenvolu-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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pament de la seva activitat actuïn en llocs o espais en què es 
donin situacions de conflicte, disposaran d’elements visuals 
identificatius que els permeti exercir amb llibertat el dret a la in-
formació i perquè puguin exercir la seva tasca professional amb 
les necessàries garanties i facilitats”. És per això que el Col·legi 
posa els braçals i les armilles a disposició de tots els professio-
nals de la informació (fotògrafs, càmeres, redactors, etc.) que 
ho desitgin. El Col·legi recorda que només es podrà fer recla-
macions, queixes o denúncies amb garanties si el professional 
va degudament identificat amb armilla i el braçal. (de CPC)

El País amplia la seva oferta de 
revistes: S Moda i Icon Design.

S Moda va sortir a la venda el dissabte 17 de març i Retina, la 
revista de transformació digital, el 24 del mateix mes. Apart de 
les habituals El País Semanal, Icon, Buenavida, S Moda i Retina, 
El País completa la seva oferta de revistes aquest mes amb la 
revista d’arquitectura, disseny i decoració Icon Design, que ja és 
al quiosc. Aquest número, amb 180 pàgines, surt a la venda amb 
una triple portada de l’artista Ignasi Monreal, que a més ha signat 
campanyes per a Louis Vuitton, Dior i Christian Louboutin.

També és al carrer S Moda, que compta amb un gran reportat-
ge sobre dones que utilitzen la paraula com a eina de treball i 
reflexionen sobre la seva poder transformador. Àngels Barceló, 
Ofelia Grande o Laura Freixas són algunes de les protagonis-
tes. També incorpora un article sobre la influència de les ca-
ses reals a la moda i una entrevista amb Amaia, la guanyadora 
d’Operación Triunfo.

Les revistes d’El País es lliuren amb el diari els dissabtes i diumen-
ges i romanen en els punts de venda la resta del mes. Recolzades 
en els lectors del diari i gràcies al seu alt nivell de qualitat, tant en 
contingut com en format, les revistes han aconseguit ampliar les 
audiències d’aquest tipus de productes per sobre del milió de lec-
tors. De fet, l’audiència d’El País arriba als 1.101.000 lectors, se-
gons l’últim Estudi General de Mitjans. (de Programa Publicidad)

L’ABC, multat per publicar una 
entrevista a Arrimadas el dia de 
reflexió electoral
La Junta Electoral Central (JEC) ha multat amb 1.000 euros al diari 
ABC per publicar una entrevista de caràcter electoralista a la can-
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didata de Ciutadans, Inés Arimadas, durant la jornada de reflexió 
del 21-D.  L’entrevista ocupava tota la portada de l’edició d’aquell 
dia, amb una imatge similar a la dels cartells electorals. La JEC ha 
conclòs que l’article “és un acte de campanya electoral més i no 
un exercici de la llibertat d’informació, es tracta d’una voluntària 
i conscient assumpció del paper de corretja de transmissió d’un 
acte de campanya”. L’ABC va presentar diverses al·legacions, to-
tes elles rebutjades per la Junta, que va concloure que “l’entrevista 
comporta una inequívoca connotació electoralista”.

La decisió s’ha fet pública aquest passat dimecres i s’ha aprovat 
malgrat que cinc dels tretze membres de la Junta van votar en 
contra defensant que “no hi havia motiu per sancionar el diari”. 
La principal defensa del diari va ser equiparar les circumstàn-
cies excepcionals de l’atemptat de l’11-M amb “l’excepcionalitat 
del procés”. (de CatalunyaDiari)

Meredith posa al mercat les revistes 
de Time Inc al poc d’adquirir-les

El futur de Time Inc, companyia editora de les revistes Time, 
People, Fortune i Sports Illustrated, és avui si és possible més 

incert que ahir, malgrat les serioses dificultats per les quals ha 
passat el grup en l’últim any. Meredith, el seu propietari des de 
gener després de pagar més de 2.300 milions d’euros, ha trigat 
menys de tres mesos en posar al mercat algunes d’aquestes 
publicacions. Segons ha reconegut el màxim executiu del grup, 
Tom Harty, “hem completat la revisió de la nostra cartera de 
valors i hem decidit explorar la venda de les marques de Time, 
Sports Illustrated, Fortune i Money”. L’única que mantindria dins 
el perímetre seria per tant People.

L’anunci forma part de la “execució agressiva d’una estratègia 
d’integració” que ha planejat Meredith. I va aparellada a un 
dur de pla d’ajustos amb el qual pretén estalviar entre 400 i 
500 milions dòlars en els dos pròxims anys, alhora que trac-
ta d’augmentar la rendibilitat de les edicions impreses i digital. 
Per a això, la companyia planeja per altra banda l’eliminació 
de prop de 1.200 llocs de treball al llarg d’aquest any,  que se 
sumen als 600 ja suprimits per reduir els costos operatius del 
grup. A finals de l’any passat donava feina a més de 3.500 per-
sones. (de Poynter)
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El Financial Times augmenta els seus 
subscriptors amb l’ajuda de youtube

Després d’utilitzar YouTube durant tres anys per mostrar 
contingut als usuaris, el Financial Times ha vist un augment 
en els seus subscriptors. Les virtuts del vídeo a la conversió 
de visitants anònims en subscriptors han fet que el mitjà bri-
tànic enfocament seu contingut en aquest format. El trànsit, 
en forma d’abast i referència -és a dir, provinent d’un altre 
lloc o per referral- ha augmentat gràcies a l’ús de YouTube. 
La utilitat del vídeo destaca en l’explicació de temes comple-
xos com les notícies que involucren les moneda digital i els 
fluxos econòmics.

L’estratègia comunicacional emprada pel diari a YouTube es 
divideix en diverses àrees temàtiques com “FT Life”, “FT Tran-
sact” i “FT Industrial Tech”. Des del diari esperen obrir nous 
canals que segueixin aquesta mateixa línia, al mateix temps 
de crear aliances estratègiques amb marques a través de con-
tingut patrocinat. “FT Life” o, en espanyol, “FT Vida”, se centra 
en notícies d’estil de vida. En aquest canal els vídeos són pos-
tejats un cop a la setmana, i el visionat mitjana arriba als tres 

minuts. L’audiència fluctua entre els 25 i 34 anys i està, en un 
55%, composta per dones.

L’equip de vídeo que compon l’FT és integrat per 14 persones, 
al qual se suma un altre de 20 que divideix el seu temps en 
diverses funcions. El Butlletí us recomana llegir l’article com-
plet realitzat per Digiday (en anglès), només cal CLICAR AQUÍ. 
(d’AEC)
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GDPR: què és i com afectarà
Per María Martínez Alcalde, “head of performance màrqueting” 
a Digitas / Digitas.com

En un parell de mesos, la nova GDPR (General Data Protec-
ció Regulation-Regulació General de Protecció de dades) co-
mençarà a aplicar-se a la Unió Europea. Estàs a punt? Saps 
en què consisteix exactament o en què es diferencia de la llei 
actual? Tens idea de com preparar a la teva empresa? I, sobre-
tot, saps com afectarà el màrqueting en línia?

La GDPR (General Data Protecció Regulation - Regulació Ge-
neral de Protecció de dades) és el nou marc legal a la Unió 

Europea que substitueix la Directiva de Protecció de Dades. En 
què es diferencien exactament?: La principal diferència resideix 
en el terme principal d’ambdues. “Regulació” i “Directiva”. Una 
Directiva (aplicable a l’actual Llei de Protecció de dades), és 
una recomanació i no és vinculant; és a dir, no tenen penalit-
zacions. Una Regulació és una Llei vinculant, el que significa 
que estableix sancions per incompliment (sancions que poden 
arribar fins als 10 milions d’euros). Per tant, estaríem parlant 
d’una llei que ha de ser complerta per tots els estats europeus 
membres.

La finalitat de la GDPR és protegir les dades personals i l’ús que 
es fa de les mateixes des de les empreses o organitzacions que 
les manegen. Aquesta llei ens dirà com hem d’utilitzar aquesta 
informació atorgant vuit drets específics i concretant les san-
cions si s’incompleixen les normes marcades per la mateixa.

A qui li afecta la GDPR?

- Organitzacions amb presència física en almenys algun país 
membre de la Unió Europea.

- Organitzacions que processen o emmagatzemen dades sobre 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

individus que resideixen a la Unió Europea.

- Organitzacions que utilitzen serveis de tercers que processen 
o emmagatzemen informació sobre individus que resideixen a 
la Unió Europea.

Quins són els drets dels ciutadans que estableix la GDPR i 
que han de complir totes les institucions?

1.  Dret a estar informat: Proporciona transparència sobre com 
són utilitzats seves dades personals.

2.  Dret a l’accés: Proveeix accés a les seves dades, a com són 
utilitzats, i a qualsevol informació suplementària que pugui ser 
utilitzada junts amb les seves dades.

3.  Dret a la rectificació: Atorga el dret a que les seves dades 
personals siguin rectificades en cas de ser incorrectes o incom-
plets.

4.  Dret a ser esborrat (o dret a ser oblidat): És el dret a que les 
seves dades personals siguin remoguts de qualsevol lloc si no 
hi ha una raó convincent perquè estiguin emmagatzemats.

5.  Dret a restringir el processament: Permet que les seves da-
des siguin emmagatzemades, però no processats. Per exem-
ple, pot recórrer a aquest dret si sent que dades errònies sobre 
tu són emmagatzemats a l’espera de ser rectificats.

6.  Dret a la portabilitat de dades: Pot sol·licitar còpies de la 
informació emmagatzemada sobre vostè, per utilitzar en qual-
sevol altre lloc. Tal és el cas de si s’apliqués per a productes 
financers entre diferents entitats.

7.  Dret a objectar: Atorga el dret a objectar sobre el processa-
ment de les seves dades. Un exemple podria ser l’objecció de 
que les seves dades siguin utilitzades per organitzacions de 
màrqueting directe.

8.  Dret sobre la presa de decisions i creació de perfils au-
tomàtics: Permet objectar sobre la presa de decisions automàti-
ques que es facin sobre les seves dades personals. “Automàti-
ques” es refereix a sense intervenció humana. Per exemple, la 
definició de determinats hàbits de compra en línia, en funció a 
comportaments previs.
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Fins a aquest punt queda clar què és aquesta nova regulació 
però, com s’ha de complir ?, quins canvis hauran d’implementar 
les empreses? El primer pas i el fonamental és conèixer i deter-
minar quina informació és la que s’està recopilant, on i com es 
processa. Els clients han de ser plenament conscients de com i 
per a què s’utilitzaran aquestes dades que se’ls han atorgat; per 
això, és molt important revisar les polítiques de privacitat i adaptar-
les a aquesta nova normativa. D’altra banda, el consentiment dels 
clients per a l’ús de les seves dades ha de ser inequívoc amb 
l’objectiu de generar transparència i fiabilitat per a totes dues parts.

A cada organització s’ha de nomenar un “Data Protection Officer” 
DPO, aquesta persona podrà ser interna o externa a l’empresa i té 

com a paper fonamental ser el coneixedor i responsable principal 
perquè l’empresa compleixi la GDPR. En l’àmbit del Màrqueting 
Online, aquesta normativa serà visiblement notable. Per exemple, 
en els formularis de captació de dades en una landing page cal-
drà incloure caselles de consentiment clares i transparents perquè 
aquests acceptin l’ús d’aquestes dades, i en concret, per a què se-
ran utilitzats. Això, d’una banda, ajudarà a eliminar el temut “spam” 
i, per una altra, afectarà el cost de les campanyes, incrementant-lo.

De moment, els aspectes principals sobre aquesta nova norma-
tiva són prou clars però estem de veritat preparats? En menys 
de dos mesos ho veurem. 3,2,1... Som-hi!

Generació Z. Full de ruta per 
comunicar amb els nadius digitals

Nascuts amb el segle XXI, els menors de 20 anys obliguen les 
marques a revisar les seves estratègies de màrqueting digital. 
Poc o res tenen a veure amb els millennials. Aparentment im-
munes a qualsevol missatge publicitari, viuen a les xarxes so-
cials i el seu llindar de concentració és de tan sols vuit segons. 
Tot un repte per a les marques.
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A Espanya, els consumidors de l’anomenada Generació Z re-
presenten el 24,5% de la població. Són diferents i es comuni-
quen d’una manera diferent. No són fidels a les marques; no els 
interessen els programes de fidelització i prefereixen comprar 
a les botigues físiques. No obstant això, els agrada interactuar 
amb les marques. Els seus continguts audiovisuals favorits, sè-
ries i videojocs, els consumeixen a través del mòbil.

“Més que una franja d’edat es tracta d’una nova actitud, una 
nova manera de vida”, defineix Juan Camilo Bonilla, Managing 
Director de Digilant a Espanya. “El que és rellevant no és tant 
que definim el segment demogràfic a què pertanyen, com s’ha 

fet tradicionalment. El repte està en identificar la seva forma de 
ser i els valors que s’estan convertint en prioritaris per a un part 
cada vegada més gran de la nostra societat. Són diferents i es 
comuniquen d’una manera diferent, i a més tenim la possibilitat 
d’analitzar el seu comportament en temps real per a optimit-
zar les campanyes de publicitat programàtica”. Amb aquestes 
característiques, els experts de l’agència de màrqueting digital 
Digilant  s’han traçat un full de ruta per “establir contacte” amb 
els GenZers i fer-ho amb èxit. Els lectors d’El Butlletí poden ac-
cedir a aquest full de ruta CLICANT AQUÍ. (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació-Mediàtic)

La Xarxa Global d’Editors ha llançat 
un centre de periodisme de dades

El periodisme de dades és una part fonamental del desenvo-
lupament i innovació de les redaccions, però els que treballen 
en aquest camp solen trobar-se disseminats per diferents llocs, 
com les indústries. En una àrea amb nombroses especialitza-
cions i tecnologies que canvien ràpidament, la col·laboració en-
tre fronteres i disciplines és clau per a l’èxit. La Xarxa Global 
d’Editors (GEN, en la sigla en anglès), amb seu a París, té com 
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a objectiu abordar aquesta disparitat mitjançant el llançament 
del Data Journalism Den, un centre en línia dedicat a tot el rela-
cionat amb el periodisme de dades.

Teemu Henriksson, qui assumirà el càrrec de director, diu que 
a mesura que el camp del periodisme de dades emergeix dels 
marges i entra en el corrent principal, hi ha un grup creixent 
de persones interessades però també descentralitzades. “Hi ha 
llocs que s’ocupen del periodisme de dades”, diu Henriksson, 
“però no hi ha una sola plataforma o centre que reuneixi totes 
aquestes idees d’una manera centralitzada”. La col·laboració, o 
el que anomenem a la plataforma ‘matchmaking’ (aparellament) 
és el gran desafiament que s’està abordant.

Per aconseguir això, han organitzat el lloc en cinc seccions: no-
tícies, comunitat, matchmaking, magatzem de dades i llocs de 

treball. La secció de notícies s’usarà per ressaltar les històries, 
les visualitzacions, les eines i les millors pràctiques del perio-
disme de dades, en un intent d’actualitzar i inspirar als usuaris. 
Això també apareixerà en un  newsletter  que s’enviarà els di-
lluns, dimecres i divendres de cada setmana. Que serà com 
una finestreta única als interessats en el periodisme de dades.  

Tant la secció de comunitat com la de matchmaking es faran 
servir per abordar l’objectiu principal de GEN: la col·laboració. 
Si bé la secció de comunitat tindrà com a objectiu fomentar la 
creació de xarxes, amb perfils detallats i la possibilitat d’enviar 
missatges directes per contactar a altres usuaris, la secció de 
matchmaking serà més específica. Es concep aquesta secció 
com un lloc on les persones poden buscar col·laboradors per 
a projectes específics; professionals independents, redaccions, 
dissenyadors i tecnòlegs poden connectar-se entre països i 
fronteres per crear històries basades en dades.

Un altre desafiament per als periodistes de dades és compartir 
eines i dades. Encara que molts publiquen les seves dades i 
codis juntament amb els seus articles, pot ser difícil per a altres 
ubicar conjunts complets de dades i eines online. “Aquí és on 
esperem ajudar”, diu Henricksson, mitjançant la catalogació de 
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dades i eines que ja estan disponibles al magatzem de dades 
del Den. La secció final estarà dedicada específicament a ofer-
tes d’ocupació en el rubro.

Finançat per Google Digital News Initiative i Open Society 
Foundations, el lloc està obert a periodistes, programadors, 
dissenyadors, empreses, ONG i qualsevol altre interessat. El 
Den ha estat llançat públicament la darrera setmana de març. 
(d’Ijnet.org)

comScore multiplataforma: quin diari 
va liderar les audiències al febrer?

L’audiència digital dels mitjans a l’Estat espanyol seguirà estant 
auditada fins al desembre per comScore. Tot això a l’espera 
que es resolgui el concurs en què participen cinc companyies 
(InfoOnline; Triton Digital Canada; The NRV Aliance (nPeople, 
Research Now i verto Analytics), Grup Marktest i el mateix com-
Score) amb l’objectiu de convertir-se en el nou mesurador ofi-
cial digital a Espanya. Mentre la mesa de contractació formada 
per l’AIMC, l’IAB i l’AEA tria al guanyador, comScore ha donat a 
conèixer les dades corresponents al mes de febrer. 

En l’àmbit de les audiències multiplataforma de comScore (que 
inclou el consum des de tots els dispositius) ens trobem amb el-
pais.sites en primera posició amb més de 18,8 milions d’usuaris 
únics. El segueix abc.es llocs web amb 18,1 milions i elmundo.
es llocs web que frega els 18 milions. Molt a prop del conjunt de 
sites de la capçalera d’Unidad Editorial, i en gran part gràcies 
a l’estirada del conflicte català, apareix lavanguardia.com amb 
17,6 milions d’usuaris únics.

El segueix 20minutos.es llocs web que supera els 14,6 milions 
i més lluny elconfidencial.com amb gairebé 11,8 milions i elpe-
riodico.com que registra 10,9 milions d’usuaris únics al febrer 
segons els registres multiplataforma del mesurador comScore. 
Més avall apareixen altres diaris generalistes com larazon.es 
amb una mica més de 6,3 milions d’usuaris únics o el regional 
lavozdegalicia.es amb prop de 5,3 milions. (de Prnoticias)
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Els assistents de veu creixeran de 
forma exponencial en els propers 
anys

 
Les recerques per veu estan augmentant i cada vegada són 
més els usuaris que fan servir aquest sistema per relacionar-se 
amb els múltiples dispositius a la seva disposició, televisors, 
telèfons, ordinadors, etc. Segons un recent estudi de l’agència 
de màrqueting digital iProspect (Dentsu Aegis Network), titulat 
The future is voice activated, els assistents de veu creixeran de 
forma exponencial en els propers anys. De fet, el 55,2% dels 
entrevistats afirma haver-los utilitzat alguna vegada.

L’ús es concentra, sobretot, en els trams més joves i millennials, arri-
bant en ambdós casos a nivells per sobre del 66% (el 69,4% en els 
menors de 25 anys i 66,8% de 25 a 34 anys). Per a la realització 
d’aquest informe, es van efectuar 1.018 entrevistes a individus resi-
dents a Espanya, majors de 16 anys i que tenen un telèfon intel·ligent.

Entre els avantatges que citen els enquestats destaquen l’estalvi 
de temps i la rapidesa, citats pel 56,1%, i la comoditat i practici-
tat, pel 33,5%. No obstant això, un 18,5% afirma que encara no 
respon correctament o fa una mala interpretació de l’ordre, tot i 
que es calcula que la taxa d’error és del 8%, molt similar a la que 
tindria un humà a l’hora d’interpretar al seu interlocutor en una 
conversa, segons dades extretes de l’estudi Future Focus 2018: 
The new machine rules, elaborat també per iProspect.

Però què es busca o què es fa amb la veu? Els usos més co-
muns són buscar informació (55,9%), trucar per telèfon i enviar 
missatges (53,7%) i obtenir adreces o navegar (48,9%). El dis-
positiu més emprat és el mòbil, que cita al 90,9%, seguit de 
l’ordinador (17,4%) i la tauleta (13,9%). 

Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament a l’estudi 
The future is voice activated, només CLICAR AQUÍ 
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Es consumeixen més mitjans en línia, 
però creixen els que no tenen anuncis
Per Puro Marketing

Una de les qüestions que ha aconseguit internet és fer molt 
més accessible la informació. Qualsevol amb accés a la xarxa 
pot tenir a la seva disposició una àmplia massa de continguts. 
Tot està a un clic de distància i mai ha estat més fàcil accedir a 
dades, fonts i continguts. Els mitjans estan més disponibles que 
mai i el consum d’informació és més senzill del que mai va ser.

Però, quin impacte està tenint això en els mitjans? És l’era 
d’internet una era daurada per a la informació? Si se li pregunta 

als responsables dels mitjans de comunicació sobre la qüestió, 
possiblement les seves respostes deixin veure una situació una 
mica complexa, que es veu d’una manera agredolça.

Cert és que arribar als potencials lectors/consumidors 
d’informació és possiblement avui més senzill que mai i que 
els mitjans poden ser més ambiciosos que mai. Les seves au-
diències ja no estan limitades per qüestions com poden ser les 
barreres geogràfiques i poden arribar a ser pràcticament glo-
bals. No obstant això, i al mateix temps, internet, que tantes 
coses bones ha aportat, també s’ha convertit en una mena de 
dinamita per al negoci. Rendibilitzar els mitjans s’ha convertit 
en alguna cosa més complicada que mai, ja que ha rebentat 
els preus de la publicitat, ha fet que els anuncis es converteixin 
en menys rellevants i no ha creat una alternativa sostenible a 
pagament per continguts en alguns tipus de mitjans.

Les últimes dades ja deixen prou clara aquesta situació. Un es-
tudi de PQ Media ha assenyalat que les dades de consum dels 
mitjans de comunicació a tot el món van en augment, però això 
no implica necessàriament que es vegin més anuncis o que es 
distribueixi més publicitat, ja que el consum no està pujant exac-
tament en els mitjans tradicionalment sostinguts amb publicitat.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Sobre els temps de consum de mitjans, les xifres són positives. 
Les últimes xifres assenyalen que el consum global de mitjans 
va créixer en un 3,1%, el que fa que de forma global es consu-
meixin a la setmana unes 49,2 hores per usuari de mitjans. En 
el següent còmput d’hores de consum, s’espera que la quantitat 
hagi crescut en un 1,9% i que el consum de mitjans sigui de 
50 hores. Aquests serien les dades amb què es preveu que 
s’hagi tancat 2017 (els números d’anàlisi estan basats en es-
tadístiques sobre 2016 i 2017 encara està en fase d’anàlisi). 
Les previsions per a 2018 són les que el consum creixi un 2,5% 
interanual.

Els que millors dades de creixement presentaran seran els 
mitjans digitals. Gràcies al creixement dels dispositius mòbils 
i al seu popularització com a porta d’entrada per a la xarxa, 
els mòbils impulsaran el consum de mitjans en línia. Vídeos en 
línia, àudio i llibres hauran estat, segons les estimacions, els 
canals de major creixement en 2017 com portals de consum 
de mitjans.

La caiguda del medi amb anuncis
I a mesura que els mitjans de nou encuny vagin creixent i as-
sumint més i més audiència, els tradicionals aniran decaient. I, 

de fet, no hi ha més que mirar el exemple dels Estats Units, el 
mercat que sol marcar la pauta en aquestes coses, per com-
prendre-ho. Els consumidors estan veient i rebent cada vegada 
més mitjans (amb una mitjana de 70,7 hores a la setmana de 
consum de mitjans) però aquest temps i com es distribueix ha 
canviat.

Els mitjans que tenen publicitat han perdut temps. El temps 
destinat a mitjans sostinguts amb anuncis ha estat del 44,4% 
del total el 2017, però serà segons les previsions del 42,5% el 
2021 i fins i tot s’espera que arribi a caure fins al 30%.

Migració de formats
Per què està passant això? La clau està en els nous sistemes 
d’accés als continguts i com els usuaris els estan incorporant 
al seu dia a dia. A mesura que els usuaris estan utilitzant cada 
vegada més sistemes de subscripció per accedir tant a vídeos 
com a àudio (Netflix o Spotify, per posar dos exemples), aug-
menta la quantitat de continguts que es consumeixen sense 
anuncis.

Això sí, això no vol dir que la publicitat estigui desapareixent, 
sinó més aviat que funcionarà d’una manera diferent i que cada 
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vegada serà més complicat ficar-la en categories ‘de sempre’. 
Els anuncis seguiran estant presents en l’ecosistema de mi-
tjans, però no ho faran de la manera tradicional. Eines com el 
màrqueting de continguts o la integració de marques seran els 
nous anuncis, encara que siguin més complicats de classificar 
en les categories que fins ara es feien servir.

Els lectors d’El Butlletí poden obtenir més informació sobre la 
nova investigació de PQ Media baixant el resum executiu gra-
tuït i els conjunts de dades de mostra. CLIQUEU AQUÍ  

Mesura d’audiència i eficàcia 
publicitària: cinc àrees de millora

La transformació digital també està revolucionant els sistemes 
que mesuren el ROI de la inversió publicitària, però el segui-
ment i control del compliment dels objectius ja no és l’únic im-
portant. Predir el comportament de les audiències resulta cada 
vegada més decisiu.

La implantació de noves eines i el desenvolupament de mo-
dels basats en tecnologies i sistemes innovadors de recollida 
d’informació estan aconseguint optimitzar la inversió publici-
tària i el seu control en termes de viewability, brand safety i 
conversió-activació. No obstant això, els experts de Smartme 
Analytics, companyia especialitzada en el mesurament real del 
comportament d’audiències i de l’acompliment digital, apunta 
cinc àrees de millora en el mesurament d’audiències:

- Informació unificada de l’usuari independentment del canal o 
del medi . Mesura basada en el consumidor per recollir la seva 
experiència en qualsevol mitjà, ja sigui offline o digital, i multi-
dispositiu. El més adequat seria mesurar, a més, l’impacte que 
genera la publicitat en el punt de venda, ja sigui físic o digital.

- Mesura de l’activació i de l’efectivitat més enllà del record o la 
consideració. Els anunciants necessiten dimensionar l’impacte 
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real que desencadena la publicitat en les visites al seu web, 
recerques relacionades a Google o trànsit als seus punts de 
venda, entre d’altres. I tot això, tenint en compte el medi, suport 
o format.

- Mesura del performance de la marca enfront de la compe-
tència. El mesurament per als anunciants seria més potent si 
es compara el resultat de les seves pròpies accions amb els 
players del seu sector.

- Control del temps real d’exposició al format publicitari per part 
de l’usuari. Registre de la viewability que és important tant per 
als anunciants com per als mitjans.
- Concordança entre els continguts de les marques i els espais 
publicitaris. En referència al brand safety que permet connectar 
millor amb consumidors afins a través de continguts publicitaris 
acords. (d’Ipmark)

Un informe europeu rebaixa el pes de 
la publicitat d’enllaços enfront de la 
gràfica a Espanya

La publicitat contextual o d’enllaços (search) va ascendir el 
2016 a Espanya a 783.400.000 d’euros, sent superada per la 
publicitat gràfica (display) que va captar 825,0 milions, segons 
l’informe The línia advertising market in the EU, 2017, realitzat 
per l’Observatori Audiovisual Europeu (OAE), dependent del 
Consell d’Europa.
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Tradicionalment, a l’Estat espanyol se li ha assignat un pes més 
gran a la publicitat d’enllaços enfront de la publicitat gràfica. 
L’estudi sobre publicitat digital d’IAB Spain, per exemple, sem-
pre fa una estimació de la inversió, en no disposar d’informació 
directa de Google, principal actor en el segment dels enllaços. 
Per a l’any 2016 i referit a la publicitat per a ordinadors i mòbils, 
IAB Spain estimava una inversió en enllaços de 783.600.000 
d’euros, enfront d’una inversió de 742.700.000 de publicitat 
gràfica i vídeo en línia, i el 2015, les xifres havien estat de 612 
milions i 591 milions, respectivament.

Segons l’informe de l’OAE, el 2016 el mercat publicitari europeu 
va arribar als 101.297.000 d’euros, amb un creixement en el pe-
ríode 2011-2016 del 14%. Va ser en 2015 quan la inversió pu-
blicitària online va superar a la corresponent a la televisió, per 
situar-se en un 36,4 a 31,0% el 2016. No és el cas d’Espanya, 
on la publicitat en televisió encara superava a la digital amb 
quotes del 39 al 30%, respectivament.

Els lectors d’El Butlletí poden baixar-se l’estudi-informe de 
l’OAE, només cal CLICAR AQUÍ  

Experts en publicitat parlen de l’èxit 
dels GIFS

Els GIFs en publicitat funcionen. Als joves els agrada el popular 
format de vídeos en bucle i els fan servir tant per riure amb els 
mems com per expressar el seu estat d’ànim , sovint millor ex-
pressat amb un GIF que amb paraules.

L’opinió d’experts en publicitat.- Segons ha explicat Quynh 
Mai, fundador de l’agència digital Moving Image and Content, a 
Adweek : “Els GIFs són una forma econòmica perquè els consu-
midors expressin el seu estat d’ànim i les marques intel·ligents 
ho estan aprofitant en el seu benefici”. Companyies com Ama-
zon, Converse, Gatorade i PepsiCo estan aprofitant aquest for-
mat per a estar presents en la vida del consumidor; és el cas de 
la recent campanya per Bubly, la nova marca d’aigua amb gas 
de PepsiCo, la marca va llançar desenes de GIFs, molts amb 
l’actor Neil Patrick Harris, aconseguint entaular una connexió 
molt especial amb el consumidor en només 6 segons. Va que-
dar clar que l’èxit del format GIF es deu a la seva capacitat de 
“convertir publicitat en contingut” .

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_1505.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els GIFs poden introduir-se en la conversa online. Segons la 
directora associada d’Estratègia Digital de l’agència Deutsch, Ju-
liette Leavey, també hi ha avantatges financeres: “Els GIFs són 
més rendibles de desenvolupar que els vídeos complets. Però 
la raó principal per invertir-hi és la capacitat que tenen de ser 
compartits”. I va posar un exemple del Regne Unit, on la cadena 
de delivery Domino’s Pizza també va aconseguir entrar a la con-
versa social i saltar-se els ad blockers usant GIFs. (d’Adweek)

Carat guanya dos contractes de la 
Generalitat de Catalunya valorats en 
14 milions d’euros
Tot i la situació d’anormalitat que viu actualment Catalunya, la gestió 
administrativa del dia a dia segueix funcionant de forma rutinària. 
També en el cas de la publicitat institucional, tot i que l’alt càrrec de 
la Generalitat responsable d’aquesta parcel·la -Antoni Molons- va 
ser destituït pel Govern Central fent us del 155 fa deu dies.

Una de les últimes decisions preses per Molons va ser 
l’adjudicació de dos contractes publicitaris a l’agència de mi-
tjans Carat, valorats en un total de 14 milions d’euros. El més 

important d’ells té a veure amb la inserció de campanyes insti-
tucionals i també de redaccionals en els mitjans impresos ca-
talans. Aquest compte, de nou mesos de durada, arriba a un 
import de 10 milions d’euros.

Entre les campanyes que cita la Generalitat al briefing, hi ha 
les de conscienciació social cap a les persones refugiades, una 
altra per a sensibilitzar i conscienciar la població sobre els in-
convenients i les possibles sancions derivades de participar en 
l’activitat del “top manta” o el foment l’estalvi d’aigua.

L’altre contracte lliurat a Carat és la gestió de càpsules informa-
tives en televisió, ràdio i mitjans digitals. En aquest cas, el valor 
arriba als 4 milions d’euros. L’administració pública catalana 
ja està tramitant el nou acord marc publicitari, que substituirà 
l’actual. (de Dircomfidencial)

La Diputació de Barcelona adjudica 
seu compte de mitjans 
La Diputació de Barcelona va iniciar el passat mes de setembre 
la tramitació del seu acord marc publicitari, compte de mitjans 
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que està valorada en 3,6 milions d’euros i tindrà una durada de 
dos anys. D’aquest pressupost, la immensa majoria (3,2 milions 
d’euros) correspon al lot 1, que comprèn les campanyes mul-
timèdia (mitjans impresos, ràdio, televisió i exterior). La resta 
363.000 euros- es destinaran a les accions digitals.

Per al lot 1 -el més atractiu per a les agències- es van presen-
tar Proximia Havas, Havas Media, Carat, Data Planning i MEC. 
D’elles, la que millor puntuació va obtenir va ser Havas Media, 
amb 1.671 punts, gràcies a que va presentar la millor oferta en 
l’apartat econòmic. Així doncs, les agències adjudicatàries van 
ser Proximia Havas, Havas Media, Carat i Data Planning; és a 
dir, van ser triades quatre empreses de les cinc possibles que 
establia la Diputació.

I en el segon dels lots es va assignar a les dues úniques com-
panyies que van presentar oferta: Havas Media i NothingAD 
Comunicació. Havas Media va obtenir la millor puntuació (865), 
per sobre de NothingAD Comunicació (610). (de Dircomfiden-
cial)

L’Hospitalet treu a licitació la gestió 
publicitària als mitjans

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha obert el procés de 
licitació del servei de planificació, gestió i inserció de la publici-
tat comunicacional i institucional en els mitjans de comunicació. 
El pressupost de licitació és de 400.000,08 euros (sense IVA) 
per un contracte de dos anys prorrogable fins a dotze mesos. 
El termini per presentar ofertes finalitza el 16 d’abril. El pres-
supost de licitació està calculat amb l’estimació d’un volum de 
contractació biennal de 240.000 euros per als mitjans impresos, 
150.000 per als radiofònics, i 10.000 per als digitals.
L’únic criteri de valoració per a l’adjudicació són els percentat-
ges de descompte sobre les tarifes vigents de les insercions 
publicitàries estipulades pels mitjans. (de Comunicació 21)

Vilanova licita el servei de publicitat 
als mitjans

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha obert el procés de lici-
tació del servei de publicitat municipal als mitjans de comunica-
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ció. El pressupost és de 112.381,85 euros anuals (sense IVA) 
per un contracte de quatre anys, i el termini per presentar ofer-
tes finalitza l’11 d’abril. L’objecte del contracte és seleccionar 
els mitjans en format paper, electrònic i audiovisual per prestar 
el servei de publicitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
tant la informativa obligatòria derivada dels procediments ad-
ministratius com la duta a terme per promoure els valors cívics, 
l’activitat esportiva, cultural, d’oci del municipi i tota aquella in-
formació que el consistori consideri d’utilitat.

La licitació consta de fins a deu lots: cinc per a insercions en mi-
tjans impresos, tres per a digitals, un per a mitjans radiofònics, 
i un altre per a televisions. La mesa de contractació tindrà en 
compte com a criteris de selecció l’oferta econòmica (fins a 50 
punts), la difusió/audiència dels mitjans (30 punts) i el compro-
mís de destinar un percentatge de l’import contractat a publicar 
gratuïtament projectes d’interès social de la ciutat (10 punts). 
(de Comunicació 21)

Adjudicada la campanya de promoció 
del valencià

S’ha fet l’adjudicació final a Zenithbrmedia, SA i Silman 97 de la 
campanya institucional de promoció del valencià. Es tracta de 
l’adjudicació del concurs de la Conselleria d’Educació, Recer-
ca, Cultura i Esport per a difusió de la campanya institucional de 
promoció de l’ús del valencià. Import net: 1.600.000,00 (Lot 1), 
64.000,00 (lot 2), 530.000,00 (lot 3) i 56.000,00 (lot 4). Import 
total: 1.936.000,00 (Lot 1), 77.440,00 (lot 2), 641.300,00 (lot 3) 
i 67.760,00 (lot 4). (de Programa Publicidad)

Grup Hospitalari Quirónsalud assigna 
el seu compte global a gyro i Carat

El grup Quirónsalud ha seleccionat a Dentsu Aegis Network 
com a soci integral per gestionar la creativitat i els mitjans, 
després d’un concurs al qual es van presentar diversos grups 
d’agències. L’equip que gestionarà el compte està format per 
talent provinent de gyro: i Carat, agència creativa del grup i de 
mitjans respectivament i pertanyents ambdues a Dentsu Aegis 
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Network. El grup col·laborarà amb Quirónsalud en totes les se-
ves accions de màrqueting, oferint serveis integrats d’estratègia 
de creativitat i mitjans, planificació, mesurament, anàlisi, pro-
ducció creativa i optimització de campanyes basades en resul-
tats de negoci.

Mònica Prieto Racó, directora de màrqueting de Quirónsalud, 
afirma que l’elecció de Dentsu Aegis Network s’ha degut a 
“l’aportació d’una visió global que inclou una proposta conjunta 
de mitjans i creativitat i una estructura d’equip únic per donar 
suport al Grup Quirónsalud en els seus reptes de màrqueting”. 
(d’El Publicista)

Nova campanya del Banc Santander

El Banc Santander consolida el seu posicionament dins del 
sector assegurances (Vida - Llar - Salut) amb la seva nova 
campanya de producte creada per l’agència MRM // McCann. 
A través d’una història de ficció publicitària rodada per especia-
listes en un circuit tancat, la campanya gira sobre el concepte 
“Sempre cal esperar que tot surti bé”. Tota la comunicació es 
complementarà amb mitjans gràfics en les pròpies oficines i 

canals de l’entitat, així com amb falques de ràdio i mencions 
en mitjans esportius. Una campanya que pretén posicionar a 
l’entitat càntabra dins el ventall de possibilitats a l’hora de triar 
una asseguradora.

“Amb aquesta campanya hem volgut posar en evidència d’una 
manera intel·ligent, fresca i lluny de tot dramatisme la quantitat 
de situacions de risc a què estem inevitablement exposats, re-
afirmant el Santander com a proveïdor de solucions a mesura 
que poden fer-nos la vida més fàcil”, comenta Miguel Bemfica, 
director general Creatiu de MRM // McCann. (de La Publicidad)

TBWA comença a treballar amb 
Bankinter Consumer Finance
 
Després d’imposar-se en un concurs entre agències, la filial de 
crèdit al consum de Bankinter ha seleccionat a TBWA España 
per al desenvolupament de les campanyes de comunicació de 
les seves diferents unitats de negoci i productes. Amb aquesta 
nova assignació, TBWA Espanya s’encarregarà de l’estratègia, 
creativitat, producció i implementació de les campanyes de pu-
blicitat que engloben BTL, digital i accions especials a Espanya 
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i Portugal, on la filial acaba de llançar la seva oferta de targetes 
de crèdit en el “mercat obert”.

Bankinter Consumer Finance se situa en les primeres posicions 
del negoci de crèdit al consum d’Espanya, sent una de les línies 
de negoci del Grup Bankinter que més creix. (de Ctrl)
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Noves formes de mesurar el 
compromís dels lectors
Per Miriam Garcimartín, gestora de continguts i xarxes socials 
/ Media-Tics

Durant molt de temps, els mitjans de comunicació van equivo-
car el tret. La cursa per obtenir audiències milionàries i un gran 
nombre de seguidors en xarxes socials els va portar a prioritzar 
la quantitat sobre la qualitat. Ara són els propis anunciants els 
que prefereixen arribar a un públic compromès, a individus dels 
quals es coneixen els seus gustos i interessos, abans que a un 
elevat nombre d’usuaris que en gran part no són més que tràn-
sit fals. Aquestes són les mètriques que estan fent servir alguns 
mitjans per mesurar el compromís.

Si els lectors estan cridats a convertir-se en la principal font 
d’ingressos dels mitjans de comunicació, cal establir amb ells 
relacions més estretes. Enrere va quedar el temps en què l’èxit 
d’un mitjà es mesurava per la quantitat de trànsit que regis-
trava i els usuaris que visitaven la seva web eren autèntics 
desconeguts. Les noves mètriques de compromís permeten 
reenfocar l’atenció als indicadors de rendiment claus. A través 
d’un panell en línia, MediaShift, Content Insights, WherBy.Us i 
Dallas Morning News compartiran amb altres editors quins són 
els indicadors de participació que els permetran construir una 
relació més directa amb els seus lectors.

Les mètriques web tradicionals segueixen sent una eina molt 
vàlida. No obstant això, en lloc de mesurar el nombre de visites 
a la web i els usuaris únics totals, els editors s’estan fixant en 
el temps que passa un lector en el site i la freqüència de les se-
ves visites. L’equip de producte de Vox Media ha estat utilitzant 
l’anàlisi web per mesurar i augmentar la lleialtat del lector, per 
exemple empaquetant el contingut en una plantilla personalit-
zada, de manera que l’usuari se li mostrin articles rellevants 
relacionats amb el tema principal que li mantinguin al web. La 
intenció és reduir la taxa de rebot (veure només una pàgina i 
sortir) a través de l’encadenament de lectures.
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Una de les noves mètriques té com a objectiu fixar-se en les 
“persones reals”. Avui l’audiència està formada per membres de 
grups de Facebook, subscriptors de butlletins, abonats al pro-
ducte imprès o digital, etc. L’equip editorial ha de realitzar una 
investigació per entendre profundament les necessitats, pre-
ferències i hàbits de la seva audiència. Una bona eina és Face-
book Group Insights, que permet conèixer com s’involucren els 
membres del grup, veure quins són els més actius i examinar el 
seu compromís “post-by-post”.

Aquest tipus de treball de compromís implica mesurar la tas-
ca directa dels periodistes. The New Tropic, a Miami, va oferir 
a deu membres de la seva comunitat la possibilitat de gaudir 
de visites guiades al Museu de Ciències. Aquesta activitat va 
permetre als reporters adonar-se de quins eren els interessos 
d’aquestes persones, entre les quals es trobaven conèixer el 
pressupost del museu o per què es va demorar la seva ober-
tura. L’equip editorial va poder estendre la cobertura de temes 
que fins a aquest moment desconeixien que despertessin tant 
interès. Per la seva banda, els responsables del butlletí local de 
WhereBy.Us també mesuren el compromís analitzant el treball 
dels seus periodistes. Al costat de les mètriques tradicionals, 
com la mida de la llista i la taxa d’obertura, tenen en compte la 

quantitat de respostes a les trucades i l’assistència a esdeve-
niments.

Els responsables dels mitjans no han d’oblidar que aquesta 
orientació cap als lectors comporta un esforç extra. De Corres-
pondent ha assegurat que el seu personal passarà de dedicar 
un terç del seu temps, a pràcticament la meitat, a comunicar-se 
amb els lectors.

Facebook investiga la filtració massiva 
de dades de 50 milions d’usuaris

 

Facebook va assegurar 
diumenge passat que 
està investigant la filtra-
ció de dades provocada 
per una empresa bri-
tànica que va treballar 

per a la campanya de 2016 del president nord-americà, Do-
nald Trump, i que va manipular la informació de més de 50 mi-
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lions d’usuaris de la xarxa social als Estats Units. La consultora 
Cambridge Analytica va obtenir el 2014 la informació de més de 
50 milions d’usuaris de Facebook als Estats Units, i la va usar 
per construir un programa informàtic destinat a predir les deci-
sions dels votants i influir en elles, segons van revelar dissabte 
passat els diaris The London Observer i The New York Times.

“Estem dirigint una revisió integral, interna i externa, per determi-
nar si són certes les informacions que les dades en qüestió (ro-
bats) de Facebook encara existeixen”, va dir en un comunicat Paul 
Grewal, vicepresident i membre de l’equip legal de Facebook.

Aquesta és una de les majors filtracions de dades en la història 
de Facebook, i va portar aquest cap de setmana a legisladors 
britànics i nord-americans a demanar explicacions a Facebook, 
i a l’obertura d’una investigació per part de la fiscal general de 
l’estat de Massachusetts (nord-est dels EUA), Maura Healey.

A més de l’escrutini al Congrés nord-americà i el Parlament bri-
tànic, el cas podria generar una multa multimilionària per a Face-
book, per la seva possible violació d’una regulació de la Comis-
sió Federal de Comerç dels EUA (FTC) per protegir la privacitat 
dels usuaris de xarxes socials. (Il·lustració: Reuters) (d’AEC)

Google tancarà l’escorçador 
d’enllaços goo.gl
L’ús dels escorçadors d’enllaços (goo.gl) ha caigut dràstica-
ment en els últims anys. Molt populars a principis d’aquesta 
dècada, coincidint amb el boom de les xarxes socials, eren molt 
útils a l’hora d’incloure enllaços ocupant menys caràcters quan, 
per exemple, Twitter només permetia incloure 140 caràcters. 
No obstant això, la seva existència cada vegada té menys sen-
tit, una vegada que les plataformes han llançat els seus propis 
escorçadors i que, a més, es pot analitzar el rendiment d’una 
URL sense necessitat d’utilitzar aquestes URL trackejades.

En aquest context s’emmarca l’anunci que ha fet Google. De 
manera inesperada, la companyia ha anunciat el tancament de 
goo.gl, el seu servei de tallador d’enllaços. En un post publicat 
al seu bloc oficial, la companyia assenyala que la manera en 
què els usuaris troben contingut a Internet ha canviat consi-
derablement en els últims anys, de manera que ja no té sentit 
seguir mantenint el servei. 

A partir de la setmana que ve, concretament del 13 d’abril, no-
més els que hagin creat enllaços escurçats amb goo.gl en el 
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passat podran seguir creant-ne més, així com gestionar aquells 
que ja haguessin creat. Això serà només un pas previ que pre-
cedirà al tancament oficial de goo.gl, que arribarà el 30 març 
2019, en poc menys d’un any. Google ha anunciat que els en-
llaços, en qualsevol cas, continuaran funcionant, encara que ja 
no es puguin gestionar. (de Tecnonucleous)

Twitter introdueix els timestamps

Twitter ha introduït aquesta setmana els timestamps amb 
l’objectiu d’anar directament al contingut desitjat en un vídeo 
Live. Els vídeos en directe poden tenir una durada bastant ex-
tensa en la qual no sempre estan passant coses d’interès. Per 
això, no és estrany veure comentaris (igual que en els vídeos 
de YouTube) on la gent diu en quin minut i en què segon co-
mença l’interessant. 

Amb els timestamps, ara es poden compartir vídeos des del 
moment que es prefereixi, podent mostrar directament el frag-
ment del vídeos que més interessi compartir. Això farà més in-
teressant les converses al voltant de qualsevol vídeo, ja que 
la gent podrà anar directament a la part més rellevant de les 

imatges. Així, tot és més fluid, ja que no cal compartir un vídeo 
complet.

Per utilitzar els timestamps només cal reproduir el vídeo (tant 
si està sent retransmès en aquest moment com si ja va acabar) 
i lliscar cap al moment que es vol compartir. Un cop aquí, no-
més cal escriure alguna cosa que acompanyi el Timestamp  i 
compartir-lo amb el món. La nova característica està disponible  
per Android i iOS per a qualsevol tipus de vídeo Live, tant ama-
teur com d’una empresa. També es podran compartir vídeos de 
Periscope amb aquesta funció. (de Trecebits)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El periodisme de qualitat, clau en 
l’informe sobre fake news de la CE
Per News Media Europe

L’informe conté una sèrie de recomanacions que passen per la 
necessitat de substituir la paraula “fake news” per desinforma-
ció, posar èmfasi en la llibertat d’expressió i apostar decidida-
ment pel periodisme de qualitat.

La Comissió Europea ha fet públic l’informe elaborat pel grup 
d’experts d’alt nivell sobre “fake news” per defensar el periodis-

me de qualitat. Sota el nom “Un enfocament multidisciplinari a 
la desinformació” apareixen un seguit de recomanacions que el 
grup considera primordials per abordar el fenomen, començant 
per la pròpia denominació. Els experts recomanen deixar d’usar 
“fake news” i substituir-lo per “desinformació”, ja que en aquest 
segon terme caben les notícies que, tot i no ser falses, com-
binen fets reals amb ficció. A més, recorden, la desinformació 
engloba aspectes com engany, inexactitud, falsedat... Adjectius 
que, aplicats a la informació, posen en perill els valors demo-
cràtics.

Els experts també incideixen en la necessitat de “finançar el 
periodisme de qualitat”. En aquest sentit, es proposen mesures 
com bonificacions fiscals o ajudes per a la innovació en perio-
disme que “premiïn” el periodisme de rigor. Aquestes mesures 
consideren tindrien un major impacte que el de crear una llista 
“negra” de mitjans poc fiables, cosa que podria atemptar contra 
el “pluralisme informatiu”.

Sobre legislació, els experts aposten per la “autoregulació”. 
D’aquesta idea, neix un codi de conducta amb 10 principis 
que ja compta amb el suport de Twitter, Facebook o Google. A 
aquestes empreses tecnològiques, el grup d’experts els dema-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

na “transparència en els seus algoritmes” i en la forma en què 
presenten les notícies als seus usuaris. L’objectiu seria trobar 
fórmules per millorar la visibilitat de les notícies fiables.

News Media Europe ha estat un dels 39 participants d’aquest 
grup d’experts que reuneix acadèmics, periodistes, societat civil 
i organitzacions de verificació de notícies, plataformes, organis-
mes de radiodifusió i mitjans d’informació.

La comissària d’Economia Digital, Mariya Gabriel, ha anunciat 
que el 25 d’abril presentarà les seves propostes finals inspira-
des en l’esmentat informe que els lectors d’El Butlletí es poden 
descarregar gratuïtament CLICANT AQUÍ 

La BBC llança un joc de “notícies 
falses” per a joves que els situa al 
“cor de la redacció” en una notícia 
d’última hora

  
La BBC ha llançat 
un joc interactiu 
per ajudar els jo-
ves del Regne Unit 
a identificar notí-
cies falses com a 
part del seu pro-
jecte més ampli 
per fer front a la 

disminució de la confiança mediàtica. Desenvolupat per Walla-
ce i els productors de Gromit Aardman Studios, BBC iReporter 
dóna als jugadors l’oportunitat de ser un periodista de la BBC al 
“cor de la redacció”.

El joc posa els jugadors enmig d’una notícia d’última hora. Se 
li assignarà la possibilitat de navegar a través de la història 
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mitjançant la presa de decisions que afectin les mètriques de 
precisió, impacte i velocitat per evitar falsificacions de notícies 
falses. 

El llançament del joc coincideix amb els esdeveniments que te-
nen lloc a tot el Regne Unit com a part del Dia de l’informe esco-
lar de la BBC. Més de 100 periodistes de la BBC, inclosos Nikki 
Fox, Huw Edwards i Amol Rajan, lliuraran tallers a les escoles i 
es farà una “prova de ruta” a tot el país. Aquests esdeveniments 
inclouen tallers escolars al nord d’Anglaterra per millorar “habi-
litats digitals i periodístiques” i alumnes del nord d’Irlanda que 
participen en activitats com la presentació del temps a Studio 1.

El programa nacional d’informe escolar de la BBC té com a 
objectiu ajudar els nens d’entre 11 i 18 anys a desenvolupar 
històries falses i falses desenvolupant habilitats de pensament 
crític i d’alfabetització mediàtica. El Butlletí us ofereix més in-
formació sobre aquesta iniciativa de la BBC CLICANT AQUÍ  
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

Des de dilluns, la gran cita de l’smart 
a Donostia

L’interrogant és un dels que planejarà sobre la novena edició 
del I-COM-Global Forum For Màrqueting Data and Measure-
ment, la gran cita de l’smart data màrqueting que enguany tin-
drà lloc a Donostia-Sant Sebastià, del 9 al 12 d’abril de 2018. 

El tema de la cimera 2018 és el camp de la interrupció de la 
realitat. El grau i la velocitat de la ruptura dels sectors indus-
trials establerts és cada cop més gran i predominantment im-
pulsada per les dades. Els líders de dades són desafiats en 
moltes empreses per convèncer els seus taulers per accelerar 
la transformació i adaptar de manera més dramàtica les se-
ves organitzacions per mantenir la competitivitat sostenible. El 
camp de la interrupció de la realitat és on ens adonem de quant 
cal fer més. També és on considerem com aquesta nova cultura 
d’interrupció està influint en la formació de productes i serveis a 
tota la indústria de màrqueting intel·ligent de dades.

La junta del Programa I-COM  va aprovar diversos temes de la 
conferència per a la cimera mundial 2018, agrupada en 4 àrees 
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principals: The Big Picture; Consumidor i dades; Ecosistema i 
canals; Tendències futures. Es pot llegir el programa de la cime-
ra des d’aquest link. (d’AEC)

L’AMIC i l’ACN renoven l’acord per 
dinamitzar l’accés als membres de 
l’associació

El president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comuni-
cació (AMIC), Ramon Grau, i el secretari general, Josep Ri-
tort, es van reunir la setmana passada amb Jordi Vilajoana i 
Marc Colomer, president i director de l’ACN, amb la voluntat 

de renovar l’acord entre l’AMIC i l’ACN que dinamitza l’accés a 
l’Agència Catalana de Notícies als membres de l’AMIC.
 
A la reunió es va analitzar l’evolució de l’acord de col·laboració 
que ha fet possible que més de seixanta mitjans membres de 
l’AMIC hi participin i gaudeixin d’unes condicions d’accés òpti-
mes i es va acordar potenciar l’interès a més mitjans de l’AMIC 
per accedir al servei de l’ACN, un objectiu comú d’ambdues 
organitzacions. (de Redacció AMIC)

L’Auditori Blanquerna acollirà el 10 i 
11 d’abril les Jornades del Cable i la 
Banda Ampla a Catalunya 
  
L’Auditori Blanquerna, de 
la Universitat Ramon Llu-
ll, a Barcelona, acollirà 
les XXIII Jornades del 
Cable i la Banda Ampla a 
Catalunya-2018, organit-
zades pel Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE), Blan-
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querna-Universitat Ramon Llull i Acotec (Associació Catalana 
d’Operadors de Telecomunicacions per Cable) el 10 i 11 d’abril 
de 2018, en què s’analitzaran els impactes de la banda ampla 
en els continguts periodístics. “El caràcter itinerant i interuni-
versitari de l’esdeveniment queda reflectit de nou, sempre amb 
l’enfocament de transferència de tecnologia entre universitat 
i empresa i de relació entre periodisme i telecomunicacions”, 
afirma el director del CECABLE i professor titular d’Universitat, 
Joan Francesc Fondevila i Gascón.

Les Jornades analitzen indicadors estratègics de les telecomu-
nicacions a Catalunya, com l’evolució de la tecnologia de ban-
da ampla, el comportament del consumidor davant les noves 
ofertes i els continguts més atractius, amb especial èmfasi en 
l’HbbTV i possibles vies de finançament periodístic. La primera 
sessió analitzarà, el 10 d’abril, “La banda ampla a Catalunya i 
Espanya”, amb la participació de Wifidom, D-Link, Sony, Xar-
xa Oberta de Catalunya, Telefónica, Eurona, Cellnex, EWTN 
i altres empreses, i la taula rodona “El paper del cable històric 
català i espanyol per a l’equilibri territorial” (CECABLE, Alpha 
Enginyeria de Telecomunicacions, Acotec, Col·legi Oficial 
d’Enginyers de Telecomunicació, Xarxes de l’Ebre Internet i Co-
municacions i Ajuntament de Mequinensa).

L’11 d’abril, el bloc “Solucions i impactes de la banda am-
pla” acollirà, entre altres, les presentacions de BT, Fibraigua, 
Anxanet, Guifi.net i Promax, i la taula rodona “Com estimular 
la competència entre operadors?” (CECABLE, Generalitat de 
Catalunya, CNMC, Feceminte, Telecos.cat, COETTC, CNMC, 
Aotec i Xarxa Oberta de Catalunya). Les principals xarxes so-
cials (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram, Pinter-
est) permetran seguir i comentar l’esdeveniment.

L’esdeveniment, que reunirà nombroses conferències 
d’empreses i entitats, compta amb el suport de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), l’Escola Universitària Mediterrani de la 
Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, 
la Universitat Camilo José Cela, EAE Business School, Eun-
cet, Cesine i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la 
col·laboració, entre moltes altres institucions, de la Generalitat 
de Catalunya. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)
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Mònica Terribas rep el Premi Ràdio 
Associació com a millor professional 
de ràdio

Ràdio Associació de Catalunya va fer públics ahir, dijous, els 
guardonats de la divuitena edició dels premis que atorga cada 
any. En l’apartat de millor professional de ràdio, la guanyadora 
ha estat la periodista Mònica Terribas, directora i presentadora 
del programa “El matí de Catalunya Ràdio”, per “la seva trajec-
tòria i capacitat periodística demostrada, amb valentia, rigor i 
professionalitat”. 

El programa de Catalunya Ràdio “La nit dels ignorants”, que fa 
30 anys, i el locutor i redactor Joan Vives, de Catalunya Músi-
ca, reben mencions d’honor del jurat. Les emissores Catalunya 
Ràdio, RAC1, la Xarxa i Ràdio Banyoles han rebut el Premi a 
l’Excel·lència per la tasca realitzada amb coratge i professiona-
litat durant el referèndum de l’1 d’octubre. El documental “Las 
cloacas de Interior”, dirigit per Jaume Roures i emès per TV3, 
premiat amb el Guardó 1924. (de CCMA)

Disponible en línia el Diccionari de 
meteorologia
El TERMCAT publica en línia el Diccionari de meteorologia, 
una obra elaborada per un equip d’especialistes coordinats 
per Joan Jorge Sánchez i Joan Josep Rivera Amores, i amb la 
col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. El Diccionari de meteorologia 
consta de 876 fitxes amb els termes més rellevants de l’àmbit. 
Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, els 
equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes 
complementàries. S’hi poden trobar termes com ara actinòmetre, 
depegrama, gradient superadiabàtic, oclusió, tamborinada, etc.

El propòsit d’aquest diccionari és donar a conèixer els termes de la 
meteorologia emprats més freqüentment pels especialistes. S’adreça 
als meteoròlegs, professors i estudiants, als universitaris i tècnics 
l’activitat dels quals està relacionada amb la meteorologia, i als co-
rrectors, traductors i usuaris en general a qui pot interessar de trobar 
el concepte i l’equivalència correcta d’un terme d’aquest camp. El Dic-
cionari de meteorologia és accessible des de la pàgina de la col·lecció 
Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix 
més de 120 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat. (d’AEC)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Taller de Podcasts per a periodistes.- Barcelona. Divendres 
13 d’abril (de 10:00h a 14:00h) - Els podcasts estan conquerint 
noves audiències a la vegada que es transformen en poderoses 
eines de comunicació i màrqueting digital. En aquest curs inten-
siu, dirigit per Enrique San Juan, podràs descobrir com realitzar 
podcasts i entendre de quina manera poden ajudar-te en el teu 
desenvolupament professional. 

El videojoc com a eina periodística.- Barcelona. Dimecres 11 
d’abril (de 09:30h a 14:30h) - En aquesta sessió, a càrrec de Marc 
Bellmunt, plantejarem el videojoc com a eina de transmissió de 
missatges periodístics. Ens hi aproximarem des d’una vessant 
teòrica i pràctica que ens permetrà desenvolupar el nostre propi 
prototip de videojoc com a peça periodística.

Taller intensiu de creació de continguts per a xarxes so-
cials.- Manresa. Dilluns 9 i 16 d’abril (de 15h a 20h) - Crear 
contingut per a xarxes socials és molt fàcil…o no. Cada canal 
té les seves característiques i detalls. En aquesta sessió in-
tensiva amb Enrique San Juan, els participants descobriran 
de forma 100% pràctica com crear continguts per a les cinc 

xarxes socials més importants en base al model del cas, en 
viu i en directe.

Com dissenyar un pla de màrqueting digital.- Barcelona. Di-
marts 10 i 17 d’abril (de 09:30h a 14:30h) - Crear un pla de màr-
queting digital és el primer pas per utilitzar els mitjans digitals 
i aconseguir els teus objectius empresarials. En aquest curs, a 
càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar un 
pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar un 
camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Tarragona. Dimarts 17 d’abril (de 09:30h a 14:30h) 
- Barcelona. Dijous 12 i 19 d’abril (de 09:30h a 14:30h)  - Aques-
ta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us proporciona les 
eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol intervenció 
davant un mitjà de comunicació o un altre tipus d’audiència.
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. Són BONIFICABLES, és a 
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i 
gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec.
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De l’era de la informació a l’era de la 
reputació
Per Enrique Dans, professor d’Innovació en IE Business School 
/ del bloc de l’autor

Un dels articles més recomanables que he llegit últimament 
està escrit per la filòsofa italiana Glòria Origgi, es titula “ Say 
goodbye to the information age: it ‘s all about reputation now”, 
i fa referència a la transició progressiva des de l’anomenada 
“era de la informació”, en la que l’important era a tenir accés a 
com més informació fos possible, a “l’era de la reputació”, en 
què el que compta és ser capaç de discernir la qualitat i fiabilitat 

d’aquesta informació, un dels elements que resulta fonamental 
introduir en l’educació des dels seus nivells més bàsics, i al qual 
m’he referit en nombroses ocasions.

En efecte: el signe dels temps ja no és “tenir connexió” en un 
món en el qual ja cada vegada més persones la tenim. L’accés a 
la informació, sent òbviament cada vegada més necessari i per 
més coses, ja no és l’important: el veritablement important és 
saber gestionar aquesta informació amb els criteris adequats. 
El nou idiota, en la seva accepció més literal, és el que fa recer-
ques i accepta sistemàticament com a veritat absoluta el primer 
resultat que apareix a la pàgina, o el que es creu tots els rumors 
que li arriben a través d’una pantalla o l’incapaç de diferenciar 
una font fiable d’una que no ho és en absolut. La informació té 
valor si està curada, verificada, filtrada, avaluada i comentada, i 
la reputació es converteix en la base més important del procés 
de construcció d’intel·ligència col·lectiva.

Creure en estupideses i conspiranoies sense base científica, ja 
siguin moviment anti-vacunes, o  chemtrails, o que l’home mai 
va arribar a la lluna o que el canvi climàtic no existeix, t’etiqueta 
automàticament com un pobre ignorant desinformat incapaç de 
diferenciar informació veraç de tonteries, la nova categoria de 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

pobre, al qual es pot manipular amb tota facilitat. Et conver-
teix en uns dels que contribueixen amb les seves accions al fet 
que les mentides es difonguin acabem tenint una xarxa - i una 
societat- pitjor. L’idiota és el que rep una notícia falsa a través 
d’un grup de WhatsApp i, sense parar-se ni tan sols a verificar-o 
pensar-ho, ho circula ràpidament en diversos grups més perquè 
vegin que és “el llest”, “l’assabentat” o “el que es preocupa pels 
altres”. Qüestions que comencen malauradament, des de la in-
fància: a YouTube Kids apareixen vídeos sobre conspiracions 
reptilianas i negacionisme de l’arribada a la lluna com si fossin 
una cosa normal, una cosa que posar a disposició de ments no 
entrenades encara en la verificació de fonts, els pares, en molts 
casos, utilitzen l’ordinador com baby-sitter sense supervisió de 
cap tipus, a canvi d’una estona de tranquil·litat.

Incorporar aquest tipus d’habilitats en l’educació des dels nivells 
més primerencs és la clau per evolucionar cap a l’era de la repu-
tació. No, la solució no és allunyar els nens dels seus smartpho-
nes: és precisament el contrari, integrar aquests smartphones 
completament en el procés educatiu, ensenyar als nens a 
manejar-los no des d’un punt de vista d’ús de la tecnologia, 
que resulta bastant trivial, sinó de la gestió d’informació. Matar 
d’una maleïda vegada el llibre de text i acostumar com a socie-

tat al fet que la veritat no està entre les pàgines tal i tal, o en el 
capítol qual: la veritat està a la xarxa, en la capacitat de filtrar, 
verificar i comprovar les fonts, en la possibilitat de contrastar, de 
descartar i de desenvolupar el judici crític. Aquesta és l’habilitat 
fonamental que hem d’ensenyar als nostres fills... però també, 
sens dubte, a molts dels seus grans. Parlar d’addiccions és una 
sobirana estupidesa, equivocar completament el diagnòstic: no 
hi ha addiccions, només hi ha falta d’educació. Estar connec-
tat a tota hora no és necessàriament dolent: és perfectament 
normal si es fa amb els criteris adequats. Recórrer a la xarxa 
per a moltes coses no és negatiu, però és aquest criteri és el 
que cal desenvolupar. Per alguna raó, hem pretès eliminar de 
l’educació el concepte de confrontació, el que ens porta a una 
total complaença i produeix nens que no és que siguin addictes 
i es tornin violents si els traiem els seus dispositius... és que 
són, pura i simplement, uns enormes mal educats. La solució 
no està en fer els dispositius menys atractius o a incorporar 
controls perquè els pares puguin subcontractar l’educació en 
ells: està en educar-los millor, a preparar-los per un món en el 
que aquests dispositius són ubics.

Hem creat una eina poderosíssima, i l’hem posat en mans de 
persones sense cap tipus de preparació, judici crític o com-
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prensió del fenomen tecnològic. Persones que creuen que tenir 
un telèfon intel·ligent o un ordinador els converteix en alguna 
cosa, quan la realitat és que, sense el criteri adequat, els con-
verteixen en un vehicle de desinformació, en autèntics idiotes 
de reputació. Els pàries de l’era de la reputació ho poden ser 
per motius generacionals, d’inadaptació, de manca d’accés a 
l’educació o d’absència de la mateixa per la raó que sigui. Defi-
nitivament, un mal del nostre temps. I una de les raons per les 
que segueixo a l’educació: el convenciment que tenim molt a 
fer en aquest sentit.
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Trump i la premsa comarcal
Per Ramon Queralt, periodista / Nació Digital

  
Qui més qui menys es posa les mans al cap amb el fet que un 
personatge tan grotesc com Trump hagi esdevingut l’home més 
poderós del planeta. No ens ho expliquem. Però les raons hi 
són. I tenen a veure amb una realitat que s’ha donat als Estats 
Units i que es pot reproduir en qualsevol indret del món que 
tenim com a nostre, com a semblant.

Al meu entendre, les democràcies sanes i madures responen 
a un joc d’equilibri d’interessos i tensions entre quatre esferes: 

a) el poder polític-institucional, els representants electes; b) el 
poder econòmic, les empreses que exerceixen el poder amb 
pressions indirectes per vies múltiples  –“portes giratòries” in-
closes– o obertament, a través de lobbis; c) el món civil que 
s’organitza per construir en un determinat àmbit i/o influir-hi; i d) 
els mèdia, en qualsevol de llurs formats, incloses les xarxes so-
cials (un subpoder informal, sense control aparent, que matisa 
o discuteix el paper del quart actor).

El primer és el poder formal, el que reconeixem com a tal; els 
altres tres són fàctics. A priori, tots quatre són autònoms tot i 
que tots amb tots miren d’influir i condicionar la resta. De la seua 
interacció en deriva la presa de decisions que van confegint la 
realitat. El pes de cada esfera no és equivalent. Ni ho ha de ser. 
Un cos, per estar sa, no ha d’ingerir igual quantitat d’hidrats de 
carboni que de sals o vitamines. Mal aniríem! El cas és que hi 
siguin en la seva mesura. Anàlogament, quan un poder falta a la 
seua funció o esdevé massa dominant, es produeix el desequi-
libri i la societat emmalalteix. I això passa. Quan el poder polític 
s’extralimita i actua arbitràriament; o quan el poder econòmic és 
tan abassegador que condiciona el poder polític o condiciona el 
relat social d’una col·lectivitat que en depèn massa; o quan els 
mitjans desinformen, distorsionen o creen confrontació.
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I tot plegat, que hi té a veure Donald Trump amb la premsa 
comarcal? Potser la condició humana. Hom coincideix que als 
EUA, una democràcia antiga i consolidada, ha vist com aquell 
equilibri s’ha anat degradant. Com? Per un costat, l’economia 
ha suplantat una part de la política. Ho ha fet encoratjada per 
la desregulació o directament, per la manca de regulació, l’eina 
que té la política per protegir-se de l’assetjament constant i ben 
greixat del mercat i llurs inèrcies. Per l’altre, una part important 
del poder mediàtic –que a priori té la tasca d’informar, denun-
ciar les desviacions i en paral·lel, generar debat i induir pro-
postes al voltant de les qüestions importants i no banals– ha 
convertit la realitat en espectacle, en circ. Un circ amb bons, do-
lents, els nostres, els altres, etc. Uns mitjans que, en paraules 
de Pla-Nualart, han apostat per programar les persones com a 
“consumidors” i han renunciat a cultivar-ne “la dimensió políti-
ca”, el sentit crític. Sentit crític que és el mecanisme que activa 
la societat civil perquè, colze a colze amb els mitjans, puguin 
exercir d’aparell corrector sobre l’acció dels governs i els cíclics 
excessos del poder econòmic.

Ens podem trobar amb lo dallonses que és un incapaç per me-
nar endavant un país, un consell comarcal, un ajuntament. Però 
... parla bé! Diu el que vull sentir! Els té ben posats! Em cau 

bé! Del risc de caure com a badocs davant d’un engalipador 
no se n’escapa ningú. Només, i encara, aquelles societats que 
deliberadament han cultivat l’esperit crític, la complexitat versus 
el simplisme. Per això, en tant que primera baula del cadenam, 
el rol que té assignat i exerceix localment la premsa comar-
cal, és tan necessari en aquest joc de contrapesos i tensions 
recíproques, al capdavall, inevitables i garants d’una societat 
més justa i compensada. Malament rai quan els mitjans d’una 
comunitat no incomoden mai els qui governen i fan de portaveu 
de les voluntats del poder polític o l’econòmic. Dimiteixen de la 
seua vocació social i esdevenen subalterns. Cau una peça de 
l’engranatge.

Fixeu-vos enllà i al voltant, a la vostra escala de poble, comar-
ca, país... la presència dels quatre ressorts. Jutgeu si actuen 
en el paper que els correspon. Si és així, aquest és un indica-
dor de bona salut democràtica. I no s’hi arriba fàcilment! Re-
quereix una ciutadania amatent i que, d’una forma continuada 
al llarg dels anys, no dimiteixi del seu ofici. La democràcia és 
com un edifici, s’ha de mantenir. Tenir-lo en propietat no és ga-
rantia de res. Ni a Amèrica ni a Catalunya ni a l’Hospitalet de 
riu Ripoll. És responsabilitat de cada esfera en el seu espai 
de comprometre’s amb el seu rol i si, en particular, els mitjans 
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locals es limiten exclusivament a distreure –i ja no diguem si 
juguen a enfrontar o esdevenen corretges de transmissió del 
poder polític o l’econòmic– fallen a la seua funció. (Foto: diario 
Clarín)
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Fernández del Moral: “La comunicació 
no s’ha de confondre amb el 
maquillatge” 
Per Reason Why

Parlem amb Javier Fernández del Moral, president del jurat dels 
Premis Dircom Ramón del Corral, que  reconeixen l’excel·lència 
i les bones pràctiques en Comunicació organitzacional i Re-
lacions Públiques. Dialoguem amb ell sobre la importància 

d’aquests guardons que es lliuren el proper dilluns 9 d’abril i 
també sobre les claus de la bona comunicació. 

Per què era necessari crear uns premis per a l’àmbit de la 
Comunicació Corporativa?
La creació d’uns premis d’aquesta naturalesa exigia una madu-
resa i un consens professional que per descomptat eren com-
pletament necessaris per a donar-los el rigor i la continuïtat exi-
gibles. Crec que es donaven ja aquestes circumstàncies i que 
el nostre país havia de liderar la iniciativa que vam començar 
l’any passat amb els premis Fundacom. Aquests premis Ramón 
del Corral tracten de posar en valor el grau de professionalitat i 
l’excel·lència amb què s’està travant ja a Espanya en Comuni-
cació Corporativa.

Com has vist el nivell entre els participants d’aquesta pri-
mera edició?
El nivell dels participants ha estat molt alt, tant en el nombre 
com en la qualitat de les seves propostes, posant de mani-
fest en totes les categories l’excel·lent moment que travessa 
l’exercici d’aquesta activitat a Espanya.
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Hi haurà 23 premis i un reconeixement a la millor Estratègia 
Global de Comunicació Corporativa, quins requisits ha de 
complir aquest últim?
El panorama de les diferents categories de premis és molt va-
riat, donant un ampli repàs a les diferents manifestacions de la 
comunicació com a eina estratègica d’empreses i institucions i 
crec que el seu coneixement públic significarà un toc d’alerta 
a favor de tots els professionals. Sens dubte, el premi de la 
categoria “Estratègia Global de Comunicació”, expressa d’una 
manera més contundent i significatiu aquest toc d’alerta, per-
què posa l’accent en el principi més innovador de l’ús d’aquesta 
eina estratègica, que es basa precisament en el seu caràcter 
global .

Es presenten com uns premis amb un fonament bàsic de 
transparència i imparcialitat, és que falten aquests valors 
en altres premis de la indústria?
No pretenem en absolut desacreditar cap iniciativa que busqui 
premiar excel·lències, però era molt important evitar per tots els 
mitjans que els premis Ramón del Corral es poguessin confon-
dre amb determinats instruments de màrqueting promocional. 
Una Associació com Dircom estava especialment obligada a 
garantir aquesta imparcialitat i aquesta transparència exigibles 

precisament per posar l’accent en una professionalitat indiscu-
tible, madura i que a hores d’ara està servint de referència in-
ternacional per la seva excel·lència.

Quina qualitat destacaries de Ramón del Corral que puguin 
aprendre els Dircom d’avui en dia?
Ramón del Corral va definir amb la seva personalitat unes línies 
de professionalitat per als dircoms que van marcar a la nostra 
Associació des del principi. Professionalitat que es va esculpir 
precisament amb la seva generositat, el seu optimisme, el seu 
rigor, el seu amor a la veritat i la seva defensa dels valors més 
apreciats per un bon comunicador , considerant com a prioritari 
el dret de tots a rebre informació veraç. La seva actuació pro-
fessional en els moments més durs del terrorisme d’ETA des 
del Ministeri de l’Interior va crear escola, proporcionant precisa-
ment la informació pertinent i veraç, sense caure en cap parany 
ni en cap engany.
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Parlant de comunicació, la recent crisi que ha patit Face-
book a nivell mundial s’ha intentat resoldre amb una dis-
culpa de Mark Zuckerberg molt criticada pels professionals 
de la comunicació. Com se surt d’una situació com aquesta 
mentre teves accions segueixen caient en picat?
Quin repte de pregunta! Aquesta és sens dubte la prova defini-
tiva per saber si s’aplica una bona estratègia de comunicació o 
no. El recent cas de Facebook, com molts altres viscuts en els 
últims anys, sembla que tracten de recórrer a les estratègies 
comunicatives com a solució màgica. La comunicació no s’ha 
de confondre amb el maquillatge, l’aparença de veritat no és la 
veritat, per molt que vulguin confondre’ns i la comunicació de 
crisi no es pot considerar com una dosi de maquillatge extra. La 
millor manera d’abordar una crisi és acceptant els fets i per des-
comptat tenint una comunicació corporativa molt professionalit-
zada i constant, sense que la crisi suposi mai el descobriment 
de la comunicació quan ja és massa tard.

Els lectors d’El Butlletí poden conèixer la composició del jurat 
dels Premis Dircom Ramon del Corral CLICANT AQUÍ
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Un estudi radiografia la precarietat en 
el periodisme balear
Per Comunicació 21

La gestora que des de la tardor treballa per reactivar el Sindicat 
de Periodistes de les Illes Balears ha iniciat la seva tasca amb 
un estudi que radiografia la precarietat laboral de la professió a 
l’arxipèlag. El resultat és fruit d’una enquesta en què van parti-
cipar 299 professionals dels mitjans balears.

L’estudi indica que un 20,4% dels periodistes cobra menys de 
1.200 euros, i un 5,9% no arriba ni als 800 euros mensuals. De 
fet, les condicions salarials i laborals han empitjorat en la darre-

ra dècada: si l’enquesta elaborada per l’SPIB el 2008 revelava 
que un 55,2% dels periodistes cobrava menys de 1.600 euros 
al mes, ara el percentatge s’eleva fins al 66%.

Per altra banda, el 2008 el 59,2% dels professionals balears 
excedia la seva jornada laboral segons contracte, i ara ja són el 
66,4%. Si aleshores el 90,9% no cobrava les hores extra realit-
zades, actualment el percentatge se situa en el 94,3%. A més, 
els periodistes que no perceben cap complement per treballar 
en cap de setmana ha passat del 42,9 al 71,3% en una dècada.

La precarietat dels autònoms i el sector privat
La xifra de professionals de la informació autònoms a les Illes 
s’ha duplicat i ara representen el 10,6%. Aquest col·lectiu acu-
mula les pitjors condicions: només el 16% supera els 1.600 eu-
ros mensuals, tres de cada quatre treballen caps de setmana, i 
el 48% cobra amb retard.

L’enquesta de l’SPIB indica que el subsector amb més contrac-
tació estable és la premsa, amb un 78% d’indefinits, i el més 
inestable és dels gabinets de comunicació, amb un 34%. Per 
la seva part, en televisió i ràdio els contractes per obra i servei 
i els temporals sumen el 44,7% i el 32,7%, respectivament. En 
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comunicació, el contracte d’obra i servei és el segon més ha-
bitual, amb una mitjana de durada de 3 o 4 anys, mentre que a 
la televisió suposa gairebé el 30% del total, doblant la mitjana 
del sector.

L’estudi també mostra com les diferències entre el sector públic 
i el privat s’engrandeixen. En concret, el 45% dels empleats 
d’administracions (gabinets) o empreses públiques (IB3, RTVE 
i EFE) cobren més de 1.600 euros al mes, el doble que en el 
sector privat. A més, els treballadors del sector públic que guan-
yen més de 2.000 euros són el 20%, gairebé quadruplicant els 
de les privades.

Desigualtat de gènere
En l’enquesta de l’SPIB hi ha participat pràcticament el mateix 
nombre de dones (50,67%) que d’homes, però la precarietat és 
major entre elles. D’entrada, el 18,54% de les periodistes tenen 
contractes temporals, situació que afecta al 10,96 % dels seus 
companys. A més, si el 38,35% d’homes aconsegueix superar 
la barrera dels 1.600 euros mensuals, les dones es queden en 
el 29,90%. Per altra banda, mentre el 48,63% d’homes perio-
distes percep pagues extra, en les dones el percentatge baixa 
fins al 39,74%.

L’estudi també indica que el 43,05% de dones del sector de la 
comunicació ha sofert assetjament laboral, per un 30,61% dels 
homes. A més, un 32% de dones periodistes denuncia haver 
patit discriminació de gènere, i un 12% assetjament sexual.
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La no ficció més innovadora no és 
necessàriament tecnològica
Per Jorge Carrión, director del Máster en Creació Literària 
BSM-UPF / The New York Times

  
El diari espanyol El País acaba de crear un espai 
d’experimentació periodística, el PAÍS_LAB. A jutjar per la seva 
presentació, es tracta d’un projecte per explicar històries deci-
didament tecnològic: narrar a través de 360º, drons, estratègies 
lúdiques, visualització de dades, interacció, plataformes mòbils, 
cartografia satelital o xarxes socials.

La tendència és internacional. No hi ha més que navegar per 
les pàgines web de les institucions més prestigioses del món en 
l’àmbit de la innovació documental, com Nieman Lab o Knight 
Lab, per constatar que hi ha un consens tàcit que el nou només 
pot arribar gràcies a la tecnologia.

I si fos precisament a l’inrevés? I si en l’època dels teclats i 
els podcasts les tendències documentals més disruptives no 
apostessin per la tecnologia, sinó pel cos? O almenys per la 
tecnologia en aliança íntima amb el cos? Al consens sobre la 
preeminència de la tecnologia li oposo, doncs, un argument 
contra intuïtiu: la no ficció més innovadora segueix la consigna 
de Marina Abramóvich. L’artista està en cos present en alguns 
dels projectes més interessants d’avui.

Aquesta presència, quan parlem de periodisme, només pot ser 
dual i dialògica. Al costat del narrador o periodista, trobem a 
l’entrevistat o al testimoni. Dos cossos que dialoguen: un exer-
cici de mirada i paraula i empatia.

Durant l’última dècada l’escriptor xilè Juan Pablo Meneses ha 
treballat precisament en aquesta direcció, a través de projectes 
del que ha denominat “periodisme cash”. Primer es va comprar 
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una vaca, la Negra, l’adquisició, alimentació, exhibició, perru-
queria, transport i comiat li va permetre conèixer a tots els im-
plicats en la indústria ramadera de l’Argentina (i a través d’ells, 
explicar el seu país d’adopció).

La vida d’una vaca el va conduir a la compra d’un nen de gran 
potencial amb la pilota, al qual va tractar de representar en 
el mercat futbolístic amb la intenció d’analitzar-lo, retratar-lo i 
qüestionar-lo. Nens futbolistes va ser una segona performan-
ce de Meneses, un segon exercici de presentar-se a si ma-
teix i presentar cossos a través d’un text, amb la doble intenció 
d’explorar a fons un tema i de seduir a nous lectors a través de 
la provocació.

La trilogia culmina ara amb la compra d’un déu. Això és el que 
va intentar fer Meneses a l’Índia i el que el va portar a indagar 
en alguns dels cultes més estrambòtics del món, com el de la 
“Santa Mort” de la narcocultura mexicana.

En un gir sense precedents, la investigació el va portar a 
l’acadèmia: a la Universitat de Stanford va tractar de crear una 
divinitat virtual i actualment, en la de Nova York, ha convertit 
la seva Escola de Periodisme Portàtil a l’Església de la Religió 
Portàtil. La teoria i la pràctica, el reporterisme tradicional i el 
laboratori conceptual, el viatge de tota la vida i la performance 
absolutament nova: Meneses està trencant els motlles del pe-
riodisme iberoamericà, situant el seu cervell i el seu cos en el 
centre d’aquesta ruptura.

La imatge de l’escriptor xilè llegint, com predicador únic de la 
seva pròpia religió, en un podi o altar en ple Times Square, 
connecta el seu treball amb el del teatre documental, un altre 
dels àmbits de la no ficció que més ha avançat en els últims 
anys. Tant els biodramas de Vivi Tellas durant la primera dèca-
da d’aquest segle com els muntatges biogràfics i històrics de 
Lola Arias en la segona han ideat noves fórmules per narrar 
vides reals en el marc escènic.
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En Minefield/Camp minat (2016), per exemple, Arias treballa 
amb sis excombatents de la guerra de Malvines, tres argentins 
i tres britànics, perquè narrin les seves experiències en primera 
persona. Seguint els ensenyaments de Claude Lanzmann o de 
Rithy Panh, els antics soldats vesteixen els uniformes i repetei-
xen els gestos de llavors. Però com en The Act of Killing, l’obra 
mestra de Joshua Oppenheimer, la memòria tràgica d’aquests 
gestos conviu amb l’excés, el deliri i el carnaval.

El passat mes de febrer Marc Caellas -que s’ha especialitzat 
en propostes teatrals fora d’escenaris convencionals- va se-
guir aquesta línia d’exploració en portar a escena una revista 
de viatges. Seguint l’alternança habitual de gèneres periodís-
tics -des l’editorial fins a la crònica, passant pel testimoni, la 
il·lustració, la fotografia o la ressenya de llibre-, els escriptors, 
reporters i artistes van estar compartint amb el públic les seves 
experiències i opinions. Grècia va deixar de ser durant una hora 
paper o píxel per transformar-se en veu, cos, projeccions i mú-
sica en directe.

Aquest projecte ha de ser llegit en el context de l’aportació que 
està realitzant en els últims anys la revista Altaïr, sota la di-
recció de Pere Ortín, a les formes d’explicar la realitat. Encara 

que la seva plataforma principal sigui digital, encara que l’equip 
de redacció estigui explotant les utilíssimes (i de vegades 
al·lucinants) eines que brinda la tecnologia (com el mapamundi 
que recull i geolocalitza tots els continguts publicats per la re-
vista o els codis QR que permeten accedir des dels números 
en paper a continguts expandits), el realment rellevant és que 
les cròniques multimèdia es recolzen en una base sòlida. Una 
base ètica.

Més de la meitat dels textos i de les fotografies i de les 
il·lustracions dels monogràfics d’Altaïr Magazine han estat pro-
duïts per persones que viuen en aquesta ciutat, en aquesta illa 
o en aquest país. En termes d’història del viatge, aquest gir és 
revolucionari. Encara que sembli mentida, quaranta anys des-
prés que Edward W. Said publiqués Orientalisme, a les revistes 
de viatge continuen predominant les veus dels viatgers occi-
dentals i no les dels nadius. Un exemple entre tants dels que 
ofereix Altaïr Magazine: al vídeo de la crònica sobre els goril·les 
d’Uganda que ens parlen d’ells són els rastrejadors humans 
que millor els coneixen.

Les revistes en paper que sorgeixen d’aquests projectes di-
gitals, amb els seus papers esgrogueïts o rugosos, amb les 
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seves portades que reprodueixen fotografies analògiques o 
aquarel·les, ens recorden que també cal investigar en les velles 
artesanies, el potencial no hem esgotat.

De la vella artesania a la nova tecnologia. O viceversa.
La pròpia escriptura encara és capaç de sorprendre’ns, de ser 
nova per enèsima vegada. El text que millor va sintonitzar amb 
l’últim gran terratrèmol de Mèxic no va ser una crònica, sinó 
un poema de Juan Villoro (inclòs en l’antologia Tremola). A les 
mans, al tacte, en els cossos, en connexió amb les pantalles i 
els algoritmes, es xifra el futur dels nostres relats. Potser ne-
cessitem -juntament amb els laboratoris d’innovació- grups de 
recerca sobre ètica, tallers d’empatia i laboratoris de manuali-
tats i literatura.

Per convèncer-se’n no hi ha més que observar el còmic que va 
fer Max per a l’última Biennal de Venècia: A boat tour/Un tour 
amb barca. A partir del viatge real d’una dona invident pels ca-
nals, el reconegut autor d’historietes va crear -en diàleg amb els 
comissaris Mery Cuesta i Roc Parés, i l’artista Antoni Abad- un 
artefacte narratiu seqüencial que en comptes de narrar imat-
ges, com fa habitualment la novel·la gràfica, transmet mapes, 
sensacions, paraules, veus o olors.

Encara que jo hagi pogut veure aquest desafiant objecte gràfic 
i tocar amb les meves mans els seus relleus en braille, la seva 
vida -després d’un procés creatiu que va incloure passejades, 
maquetes, motlles en argila amb estudiants de disseny, conver-
ses amb voluntaris de la ONCE i impressió en relleu- es prolon-
garà naturalment en un web i en una aplicació mòbil, perquè 
les persones cegues puguin llegir la seva pròpia crònica vene-
ciana. De la vella artesania a la nova tecnologia. O viceversa. 
(Fotos: Latercera i El Gráfico)
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És eficient la gestió de comunitats 
d’usuaris al voltant dels mitjans 
locals?
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

La Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB està 
anunciant ja la vuitena edició de la diplomatura de Postgrau en 
Periodisme Local, Comarcal i Social, i ho fa en un moment prou 
difícil, sota tots els paràmetres. Els patrocinadors habituals 
resten lligats de mans i peus, sense pressupost, sigui d’una 
Administració pública o de les mateixes entitats i associacions 
del sector de la comunicació; i també hi ha la butxaca escura-
da dels editors... Tot plegat fa que es perllongui el període de 
matriculació.

Tinc l’honor de formar part del professorat d’aquesta diploma-
tura que coordinen els professors José Luis Valero i Marta Cor-
coy, juntament amb companys –i en cito uns pocs– com Enri-
que Sierra, Karma Peiró, Josep Lluís Micó, Josep Alacid, José 
Manuel Pérez Tornero, fins a un total de 28 professors. No hi 
ha dubte que estem davant un magnífic postgrau que té davant 
seu uns reptes prou importants.

El sector de la comunicació de proximitat a Catalunya té una 
dinàmica social i econòmica destacable que queda reflectida 
en les dades que aporten les diferents edicions del Llibre blanc 
de la premsa comarcal, l’estudi de l’AMIC i l’Informe de la co-
municació a Catalunya de l’InCom-UAB, on en tots ells es mos-
tra l’evolució del sector, des del 2004, a través de les seves 
publicacions, les dades d’audiència, l’estructura empresarial i 
l’ocupació que genera, els ingressos, els costos de gestió i/o la 
inversió publicitària.

Ara les entitats empresarials i professionals que agrupen a 
la major part dels mitjans del sector tenen clara la necessitat 
d’oferir als seus treballadors i treballadores una formació de 
nivell universitari superior d’acord amb els canvis i la reestruc-
turació (alguns en diuen revolució) d’aquest món de les notí-
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cies. En el programa del curs, a més a més de la necessària 
renovació de les rutines d’edició, producció, les tècniques de 
redacció i les TIC, he observat que s’entra a fons en el món del 
ciberperiodisme i el big data i els seus efectes sobre les rutines 
dels mitjans tradicionals. M’ha cridat també l’atenció la voluntat 
de treballar el foment de la interacció del mitjà amb els usuaris 
registrats en els seus portals.

Si considerem la interactivitat vinculada sobretot amb el dis-
seny de la informació i l’accessibilitat, els mitjans semblen 
conscients que tots dos factors influencien de manera rotunda 
en les respostes psicològiques dels lectors. És a dir, en gene-
ral, s’utilitza convenientment la interacció com un procés clau 
dins de la gestió de la persuasió en bona part dels mitjans de 
proximitat catalans. Per contra, però, si es considera la inte-
ractivitat com una demanda de participació social, la veritat és 
que la major part de les capçaleres estudiades pels informes 
que queden esmentats més amunt restringien en gran mesura 
la creativitat i l’involucrament dels seus lectors/usuaris, perquè 
parteixen, al meu entendre, des de les rutines professionals as-
sociades als suports convencionals. Avui dia, però, segurament 
es deu, també, a la relativa absència de demandes de partici-
pació per part de les audiències, ja que uns consumidors tenen 

més grans capacitats que altres per participar en aquesta cultu-
ra que retorna i que un dia formava part de la clàssica simbiosi 
de la premsa local i els seus lectors.

El problema més gran que com a consultor i assessor de mi-
tjans de proximitat he percebut és la deficient gestió de comu-
nitats d’usuaris al voltant de les capçaleres, la qual cosa vol dir 
–sempre segons el meu parer– que hem fet passes enrere, i la 
UAB ho ha percebut. És un error considerar que les estratègies 
d’interacció es relacionaven sobretot amb el mercadeig de po-
ble, conclusió que he llegit no fa molt en un treball universitari. 
Possiblement d’aquesta conclusió sorgeix, precisament, una al-
tra de les línies d’investigació que cal explorar en qualsevol pro-
jecte relacionat amb els mitjans locals de Catalunya: el finança-
ment del mitjà, vinculat encara a mecanismes convencionals, 
pot ser el més gran determinant per llastrar tant la innovació 
en línia com sobretot la gestió de comunitats d’usuaris. No per 
casualitat tots els estudis centrats en els mitjans locals subrat-
llen una més gran qualitat de la interacció en els cibermitjans 
associats a les capçaleres offline de premsa en detriment dels 
nadius digitals, cosa que explica, així mateix, que les capçale-
res audiovisuals digitals tinguin menys opcions habilitades per 
interactuar amb les seves audiències, per quan les seves àrees 
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de negoci es concentren encara en les homòlogues conven-
cionals.

A través d’internet apareixen noves oportunitats de generar 
ingressos, sobretot a partir de la segmentació publicitària, tot 
i que també s’ha repartit la inversió publicitària i s’han reduït 
les vendes i les subscripcions. En conclusió, hom ha arribat 
a creure que, tot i que el digital es concep com el futur dels 
mitjans, aquests estan immersos encara en la redefinició del 
model de negoci assentat durant el segle XX. Si fos així, ales-
hores en el procés de reconversió la interacció podria exercir 
una influència decisiva per a l’obertura de nous escenaris de 
benestar per als editors i propietaris de multiplataformes, en 
estimular la captació de recursos procedents de sectors en de-
clivi en la publicitat tradicional, com les indústries culturals; a 
expandir el volum d’usuaris del mitjà, en no conformar-se amb 
un enfocament localista sinó comarcal; i, en definitiva, generar 
noves oportunitats de negoci, amb l’obertura d’altres àrees no 
exclusivament lligades a la difusió de la informació.

Per això m’agrada el plantejament del Postgrau de la UAB. El 
seu projecte ens diu que són moltes les línies d’investigació 
que, com he intentat explicar, resulten d’interès per a l’estudi de 

la interacció, un factor diferenciador en un mercat com el nostre 
altament competitiu, de proporcions globals i bilingüe, vulgues 
que no. El programa del curs està dividit en cinc mòduls de 
màxima actualitat en el món de la comunicació, com la simbiosi 
dels mitjans i les audiències; perquè, en quina mesura afavo-
reixen la participació de les audiències dins les seves cober-
tures informatives els principals cibermitjans de comunicació 
catalans? Hi ha un mètode? El món de la comunicació català, 
a més de formar periodistes impulsa emprenedors en els nous 
camins de les TIC. Experimentem prou bé en petites produc-
tores i negocis que generen noves expectatives professionals 
per als comunicadors? Qui tutela els emprenedors? (Gràfica: 
elmargecomunica)
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No
Editorial conjunt dels mitjans de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC)

 
No han servit de res les mans esteses, no han servit de res les 
crides a la moderació, no ha servit de res el pacifisme radical, 
no han servit de res les explicacions davant del jutge... El sis-
tema político-judicial espanyol ha decidit que la millor manera 
d’afrontar les aspiracions democràtiques de la societat catalana 
és l’ocupació de les institucions i la represàlia contra els líders 
polítics i socials d’aquest país. Madrid no aspira a la derrota 
electoral de l’independentisme, n’exigeix la humiliació i la re-

tractació. I, fins i tot així, el destí del discrepant és la presó.

Cal aturar aquesta espiral embogida d’un Estat cada cop més 
autoritari. Un règim que s’autoatorga un dret arbitrari sobre 
l’administració catalana, detenint i acomiadant –sense justifica-
ció– el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana o condicionant, 
a voluntat, qui pot ser candidat a la presidència i qui no, al mar-
ge del resultat de les eleccions del 21 de desembre.

Madrid ha d’asseure’s a la taula. Si no és per convicció demo-
cràtica, almenys que sigui per necessitat política i social. Per 
responsabilitat, per recuperar la confiança en el futur. Però la 
condició prèvia és aturar la repressió.

Hem vist tancats a la presó, com denunciava Raimon en una 
altra època, homes –i dones– plens de raó. No volem que la por 
sigui la llei. Per això diem no.
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