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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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: TAndreu Casero, professor de la UJI, guanya la 2a edició del Premi de recerca de l’AMIC per a empreses 
de periodisme de proximitat, patrocinat pel Banc Sabadell
D’AQUÍ I D’ALLÀ: És el periodisme un tribunal que influeix en les decisions judicials?

COMUNICACIÓ DIGITAL
El Parlament Europeu salva Internet

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat en línia i els seus formats

NOVES EINES
Portes un espia amagat a la butxaca

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Onze formes de rendibilitzar un mitjà de comunicació

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Un dimecres de gener, de Bop Pop
TRIBUNA: Com tractar adequadament a la gent gran en els mitjans de comunicació
ENTREVISTA: Salvador Alsius: «L’educació mediàtica ha de ser una preocupació continuada i proactiva»
ANÀLISI: Podries ser tu el periodista que la societat necessita?
DOSSIER: Un de cada tres espanyols és “només mòbil”. A Espanya ja hi ha més usuaris mòbils que d’escriptori: 127%
OPINIÓ: Perseguint la notícia
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Andreu Casero, professor de la UJI, 
guanya la 2a edició del Premi de 
recerca de l’AMIC per a empreses de 
periodisme de proximitat, patrocinat 
pel Banc Sabadell
“Nous formats per al periodisme de proximitat a les xarxes so-
cials” és la proposta de recerca del premi patrocinat pel Banc 
Sabadell i dotat amb 6.000€ 

El jurat format pels senyors Manuel Camps Bosser (Dir. de Co-
municació i Relacions Institucionals del Banc Sabadell), Carmi-
na Crusafon (professora de la Universitat Autònoma de Barce-

lona) i Antoni M. Piqué i Fernàndez (professor de la Universitat 
Pompeu Fabra) i, amb presència del secretari del Premi, Sr. 
Josep Ritort i Ferrús ha atorgat el Premi de recerca en Nous 
models de negoci per a empreses de periodisme de proximitat 
organitzat per l’AMIC i la Xarxa Vives d’universitats i patrocinat 
pel Banc Sabadell al professor de la UJI, Andreu Casero amb 
el seu treball: “Nous formats per al periodisme de proximitat a 
les xarxes socials” 
 

Una recerca que durant els propers sis mesos se centrarà en 
aprofundir en el coneixement i les possibilitats que tenen per al 
periodisme de proximitat els nous formats vinculats a les xar-
xes socials que es poden a aplicar a l’elaboració de notícies. 
Tot això des d’una mirada internacional per poder analitzar els 
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formats informatius que estan tenint èxit en els mercats digitals 
més avançats, i entre aquests identificar els formats vinculats 
a les xarxes socials que s’adapten millor per a les empreses 
periodístiques de proximitat a l’hora de redefinir o introduir no-
vetats en els seus continguts informatius. 

Andreu Casero Ripollés
Andreu Casero Ripollés és degà de la Facultat de Ciències Hu-
manes i Socials i professor titular (acreditat a catedràtic) de Pe-
riodisme del Departament de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i és codirector del Màster 
Oficial en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comu-
nicació a la mateixa universitat. 

És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i doctor per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat 
professor i investigador visitant a les universitats de Columbia 
(Estats Units), Westminster (Regne Unit), París 8 (França), 
Milano-Bicocca (Itàlia), San Martín de Porres (Perú) i UNESP 
(Brasil). 
Des de novembre de 2016 és membre numerari de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Igualment, és vicepresident de la Societat 
Espanyola de Periodística (SEP) i membre de la junta directiva 

de l’Associació Espanyola d’Investigació en Comunicació (AE-
IC), que amb gairebé 700 socis és la principal associació de 
l’àmbit a Espanya. 

Evolució dels mitjans de comunicació 
en la darrera dècada
Per Digimedios
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Les dificultats econòmiques dels mitjans, derivades del canvi 
estructural provocat per la digitalització, agreujat per la crisi 
econòmica, els estan obligant a buscar noves fonts d’ingressos, 
o revitalitzar altres ja conegudes. En aquest context una de les 
fonts que més se citen són les vendes per continguts, ja si-
guin subscripcions, en el cas dels mitjans informatius, o abona-
ments, en els mitjans d’entreteniment com la televisió.

No hi ha dubte que les experiències en els últims anys d’alguns mi-
tjans (principalment nadius digitals) han llançat alguna esperança 
sobre això. Les xifres de subscriptors (o simpatitzants o socis, en 
el cas dels que es decanten per la membre) eren insospitades fa 
anys. Ara bé, cal atendre a les xifres bàsiques per intuir que es 
tracta d’una font d’ingressos que mostrarà les seves limitacions.

L’evolució de la despesa de les llars en publicacions i en quotes 
d’accés a internet apunten en aquest sentit.
 
Però, de la mateixa manera, l’evolució de les vendes al nombre 
d’exemplars de diaris (és a dir, les vendes a través dels quios-
cos) i de les subscripcions permeten deduir que ens trobem 
davant d’una tendència que resultarà difícil invertir.

El fet que a l’Estat espanyol, tradicionalment, les vendes 
d’exemplars de diaris les hagi realitzat un percentatge molt re-
duït de la població (al voltant del 10% en els millors moments) 
convida a pensar que és la part del públic més procliu a invertir 
en informació la que mostra aquestes tendències descendents.
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I si s’atén als mitjans més bolcats en l’entreteniment, com la 
televisió de pagament, les estadístiques mostren que si bé el 
nombre d’abonats està experimentant un gran creixement, si es 
creua aquesta dada amb el dels ingressos generats pel gruix de 
els operadors (que recull la CNMC) la tendència és descendent 
i els més de 400 ingressos per abonat de 2008 s’han reduït en, 
aproximadament, un terç. Per analitzar aquestes dades, de tota 
manera s’ha de tenir en compte que es tracta de dades mitjana 
(ingressos totals entre nombre d’abonats) i que l’obtingut pels 
diferents operadors pot presentar grans oscil·lacions.

D’altra banda, la paquetització de les tarifes dels operadors de 
telecomunicacions fa difícil saber si la raó última de la presèn-
cia de la televisió a les ofertes (i el creixement dels abonats) 
es deu més a un genuí interès pels continguts televisius que a 
l’escassetat d’ofertes competitives en els paquets amb menys 
serveis integrats (per exemple fibra i mòbil). 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a:
www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

JULIOL
ICAP 2018
23 - 27/07    
26ª Conferència Internacional de 
Física Atòmica

SETEMBRE
SMART CITY EXPO LATAM 
CONGRESS
11 - 13/09    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Llatinoamèrica. 
Puebla (Mèxic)

GASTECH
17 - 20/09
Congrés i Exhibició sobre Gas 
i Gas liquat

GLOBAL POWER & ENERGY 
EXHIBITION - GPEX
17 - 20/09    
Esdeveniment Global sobre 
Energies

EXPOHOGAR - BCNJoya
22 - 25/09   
Saló Internacional del Regal, 
Decoració, Bijuteria i Joieria

SMART CITY EXPO JAIPUR 
CONGRESS
26 -28 /09   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Jaipur (Índia)
COSMETORIUM
26 - 27/09    
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

ARNOLD CLASSIC EUROPE
28 - 30/09    
Esdeveniment i Exposició sobre 
Fitness i Culturisme

OCTUBRE
EFINTEC
03 - 04/10
Exposició i Fòrum de les 
Empreses Instal·ladores i Noves 
Tecnologies

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

BARCELONA TATTOO EXPO 
05 - 07/10    
Convenció Internacional del 
Tatuatge de Barcelona

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

HEALTHIO 
16 -18/10   
Congrés d'Innovació en Salut

IN(3D)USTRY
16 -18/10   
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
16 - 18/10
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

QATAR MOTOR SHOW 
16 - 20/10   
Saló de l'Automòbil. Doha 
(Qatar)  

AUTO RETRO
18 - 21/10   
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció 

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

NOVEMBRE
SALÓ DEL MANGA 
01 - 04/11
Saló del Manga i l'Anime

EXPOMINER
09 - 11/11
Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
13 - 15/11
Cimera Internacional sobre 
Ciutats Intel·ligents

SMART MOBILITY CONGRESS
13 - 15/11    
Saló i Congrés sobre la Mobilitat 
Urbana

IWATER BARCELONA
13 - 15/11   
Saló Internacional del Cicle 
Integral de l'Aigua

IBTM WORLD
27 -29 /11   
Saló de la Indústria de Viatges 
de Negocis, Congressos i 
Incentius
BARCELONA GAMES WORLD
29/11 - 02/12    
Saló del Videojoc i 
l´Entreteniment Digital

OCASIÓN
30/11 - 09/12    
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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És el periodisme un tribunal que 
influeix en les decisions judicials?
Per María Almodóvar / El Correo Gallego

Com a advocat, José Ramón Oulego, opina que la tasca del 
periodisme “és fonamental”.

Explica que quan era estudiant, “un soci d’un important despatx 
venir a donar-nos una conferència a la facultat sobre l’advocacia 
com a sortida professional. A l’hora de definir les qualitats d’un 
bon advocat va dir que aquests tenen el que va denominar “mun-
dialitat”, és a dir, estan en contacte amb el món. No només saben 
de Dret, la qual cosa es pressuposa, sinó que coneixen el món 
que els envolta. el periodisme és fonamental per als advocats a 

l’hora d’aconseguir aquest coneixement del món doncs, a través 
dels diferents mitjans de comunicació, podem tenir un fidel conei-
xement de l’actualitat política, econòmica o social”.

Per a Luis Fraga, “el periodisme, més que útil, és imprescindi-
ble: no podem concebre una societat democràtica sense perio-
disme. Quan està ben fet, contribueix a l’equilibri de poders i a 
la formació i informació dels seus públics”.

Ara bé, si parlem d’ètica, qui no s’ha preguntat si es traspassa 
la línia?

Oulego considera que, “d’uns anys ençà, els mitjans de comu-
nicació han acusat la crisi econòmica, el que els ha portat a 
haver d’augmentar la seva rendibilitat ia buscar més vendes, 
clics (en el cas de premsa electrònica) o més audiència. I algu-
nes vegades en la recerca d’aquests objectius es pot caure en 
el sensacionalisme i traspassar la línia de l’ètica”.

Luis Fraga ho té claríssim. Afirma que els periodistes i els mi-
tjans “traspassen aquesta línia, però crec que no més que altres 
professionals i col·lectius. Som part de la societat i compartim el 
millor i el pitjor d’ella”. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El secret de sumari.-  En algunes ocasions, sobretot en casos 
penals amb transcendència pública “bé sigui pel tipus de delicte 
o per la identitat de l’acusat, s’ha trencat el secret del sumari 
i s’han difós dades emparades per aquest secret. Aquesta és 
una línia vermella que no ha de traspassar, ja que amb això s’ 
afecta les garanties del procediment judicial.

Qui no s’ha plantejat més d’una vegada si el periodisme té més 
poder per jutjar que un tribunal? Seria possible que arribés a 
condicionar-lo?

El periodista vol creure “que no hi ha ni un sol jutge o tribunal 
a Espanya que es deixi condicionar pel que digui un periodista 
o un editorial, almenys conscientment”. En canvi “de manera 
inconscient, sí que pot haver magistrats que es deixin influir 
per l’opinió de la majoria social respecte a un tema, opinió que 
moltes vegades pot venir més o menys dirigida pels mitjans de 
comunicació més influents”. (Foto: El Derecho)

Els mitjans de comunicació espanyols 
han d’acceptar subvencions per sortir 
de la crisi?

El debat sobre si els mi-
tjans de comunicació han 
d’acceptar subvencions sem-
pre ha estat sobre la taula: 
uns pensen que les ajudes 
dels governs a la premsa 
soscaven la independència 
del mitjà i altres consideren 

que el periodisme, la informació, com la lectura, són pilars de la 
democràcia i que els governs no poden ser aliens a això quan 
alguna cosa posa en risc el seu futur.

Alguns mitjans, fins i tot a Espanya, tenen entre els seus princi-
pis no acceptar ni tan sols publicitat institucional (no ja, és clar, 
subvencions per audiència o a la innovació o per projectes o 
altres conceptes). D’altres, en canvi, del seu volum d’ingressos, 
més d’un 30% (en alguns casos aïllats, sobretot, alguns mitjans 
locals o hiperlocals aquesta xifra és molt superior) procedeix de 
pressupostos públics.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En alguns països, els governs estan mantenint reunions amb 
els editors de premsa per tractar de veure com poden ajudar 
els mitjans de comunicació a tirar endavant, amb ajudes a la in-
novació. A Espanya, el debat està també sobre la taula, donada 
l’agònica situació que estan vivint molts mitjans d’una banda i, 
en general, la necessitat del periodisme per a crear societats 
més lliures i transparents.

Estats Units, que era dels països que menys donava suport 
als seus mitjans (prenent com a referència la inversió per càpi-
ta en mitjans públics), està començant a canviar d’opinió, però 
no des del govern federal, sinó per iniciatives dels seus estats 
membres. Aquesta darrera setmana, Nova Jersey, ha donat un 
petit pas per ajudar els mitjans; el govern local va acordar esta-
blir un nou pressupost estatal que inclou cinc milions de dòlars 
en fons per a projectes innovadors per millorar les notícies lo-
cals a l’estat. (Font: Laboratorio de Periodismo)

La TV, una morta “molt viva”
L’estudi de l’agència de mitjans Ymedia sobre consum de TV 
analitza les tendències presents i de futur de la petita gran pan-
talla. AV Next, l’informe de la agència de mitjans Ymedia sobre 
el consum audiovisual a Espanya, assenyala que consumim 
una mitjana diària de 245 minuts de continguts audiovisuals da-
vant de la pantalla de televisió, 43 d’ells mentre s’utilitzen altres 
dispositius.

Les pantalles de TV són cada vegada més grans i segueixen 
sent, davant de les pantalles itinerants (ordinadors, smartpho-
nes i tablets), els dispositius en els quals es concentra el gruix 
del consum audiovisual a les llars espanyoles.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“La televisió, la mort de la qual s’ha anunciat en moltes oca-
sions, segueix sent la reina del consum audiovisual dels es-
panyols. La seva grandària creix, augmenta molt ràpidament 
el nombre de smart TV que ja estan connectades a internet 
al 25% de les llars, i curiosament observem que cada vegada 
són més les llars que disposen d’una sola TV, situada al saló”, 
assenyala Rafael Urbano, director general d’Ymedia.

Segons conclou l’estudi de l’agència de mitjans, la tendència 
actual i de futur és que les famílies intentaran concentrar, de 
manera conscient, tots els aparells de telecomunicacions i con-
sum audiovisual en el saló. Amb això s’eliminen distraccions en 
els espais d’estudi i de descans i es facilita la trobada de tots 
els membres de la família.

La suma del temps de consum a les pantalles itinerants gairebé 
iguala al de TV, en representar un 48% enfront del 52% de la 
televisió, i la supera en el cas dels joves d’entre 14 i 25 anys, 
que malgrat tot dediquen el 47% del seu consum audiovisual a 
veure la TV. En diversos moments, tots els membres de la llar 
solapen el consum audiovisual de dos dispositius a la vegada, 
un dels quals sempre la TV, l’ús comparteixen amb ordinador, 
tablet o telèfon durant una mitjana de 43 minuts al dia en què 

realitzen aquest consum multipantalla. Els nostres lectors po-
den descarregar-se l’estudi de manera gratuïta CLICANT AQUÍ  
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació – foto: Youngle)

Canvis en el consell d’administració 
del diari Ara

El diari Ara es troba immers en un procés de canvis. L’últim d’ells 
ha arribat amb la entrada de Sergi Guillot, CEO d’Acceso, en el 
consell d’administració del mitjà barceloní; l’empresari substitueix 
David Rodés, que ostentava el càrrec de conseller des de l’any 
2011. Aquest moviment no respon a cap canvi en l’accionariat, 
ja que Guillot ocupa un dels dos seients que posseeix la família 
Rodés en el consell i l’altre butaca és de Fernando Rodés, que 
és el president de l’editora des de fa vuit anys.

Però aquest nomenament no és l’únic canvi en el diari. Després 
d’un procés de reflexió, la directiva d’Ara ha decidit apostar per 
impulsar el seu mur de pagament; mentre abans es podien lle-
gir deu articles gratis, aquesta xifra baixa a cinc per intentar 
incrementar la seva bossa de subscriptors, que en l’actualitat 
es troba en 45.000.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’últim EGM, publicat a finals de juny, va llançar unes xifres 
força positives per al diari català. Segons l’enquesta, el diari té 
136.000 lectors, 46.000 més que El Punt-Avui. A més, creix un 
56% a nivell interanual, consolidant-se com el mitjà imprès que 
més creix.

D’altra banda, l’editora ha posat els seus ulls en la ràdio i vol 
comptar amb una emissora per completar el seu holding. El 
problema principal resideix en la manca de concursos que ofe-
reixin llicències, el que complica i encareix l’adquisició d’una. 
(Font: El Confidencial)

Periodistes vilanovins reivindiquen un 
periòdic local en paper, professional i 
de qualitat
Un grup de periodistes de Vilanova i la Geltrú i de la comarca, 
amb el suport de l’Associació de Periodistes del Garraf, impulsa 
el Manifest del Carril per reclamar l’existència d’un periòdic local 
en paper, professional i de qualitat. La demanda sorgeix arran 
del tancament de l’antic Diari de Vilanova i l’arribada als quioscos 
d’un setmanari de dubtosa procedència i qüestionable qualitat.

El document, de cinc punts, ressalta la importància dels mitjans 
de proximitat de cara a la cohesió social i el sentiment de perti-
nença a una comunitat, alhora que reivindica la presència d’una 
capçalera de paper que cohabiti amb els mitjans audiovisuals, 
digitals i gratuïts que existeixen al territori, i que esdevingui al 
mateix temps una nova plataforma “de debat, crítica, divulgació, 
reflexió, anàlisi, interpretació, informació i llibertat d’expressió”.

Els impulsors del Manifest del Carril consideren que l’existència 
d’un mitjà de comunicació en paper de pagament, tal com suc-
ceeix en altres ciutats i capitals de comarca de perfils similars al 
de Vilanova, complementaria i enriquiria l’actual oferta mediàti-
ca del Garraf. (Font: Comunicació 21)

Besalú, Lloret, Montblanc i Sant 
Carles de la Ràpita ja tenen llicència 
de ràdio
El Govern de Catalunya ha acordat aquest dimarts atorgar la 
concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifu-
sió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència 
de caràcter municipal als ajuntaments de Besalú (Garrotxa), 
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Lloret de Mar (Selva), Montblanc (capital de la Conca de Bar-
berà) i Sant Carles de la Ràpita (Montsià). La concessió serà 
substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar 
l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de 
les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 
de desembre. Fins ara restaven en situació de provisionalitat. 
(Font: ACN)

Regió 7 ofereix un servei de 
newsletters

El diari de la Catalunya central, Regió7, amplia la seva oferta 
informativa amb el nou servei de newsletter, amb el qual els 
lectors poden rebre, si així ho desitgen, les notícies més re-
llevants i exclusives de l´actualitat directament al seu correu 
electrònic. L´accés a aquest servei és gratuït i tan sols reque-
reix ser un usuari registrat de www.regió7.cat i activar l´opció 
de rebre newsletters. D´aquesta manera, rebrà cada dia al seu 
correu electrònic les notícies més destacades de l´actualitat 
i s´assabentarà abans que ningú de les alertes informatives 
d´última hora. Paral·lelament, Regió7 continua oferint el servei 
de notícies gratuït a través de WhatsApp. (Font: AEC)

Menta, una nova revista
Una nova publicació de Zinet Media, Menta, vol ajudar a pensar 
en positiu, a reflexionar sobre nosaltres mateixos i sobre el nos-
tre entorn, a mostrar-nos vides i experiències que ens inspirin, 
a gaudir amb relats amb missatge, activitats Do it yourself i l’art 
per a la ment... perquè la vida es compon de petites coses,. Així 
és com l’editora vol motivar els futurs lectors, als quals fa una 
crida tot dient-los que Menta és una revista per sentir, pensar, 
reflexionar, trobar inspiració i ser una mica més feliç, en defini-
tiva, per a viure amb calma. Menta es compon de més de 130 
pàgines de contingut i en el primer número té un quadern amb 
activitats addicionals  per pensar i assaborir. (Font: AEC)
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El Parlament Europeu salva Internet
Per Eco Inteligencia

  
El Parlament Europeu no només sala Internet, sinó que rebutja 
la reforma de la legislació sobre drets d’autor que ha portat a 
negre a Wikipedia i ha posat en alerta a Tim Berners-Lee.

Internet, doncs, està salvat tal com el coneixem, almenys de 
moment. El Parlament Europeu ha rebutjat per un estret marge 
(318 vots en contra enfront de 278 a favor) la nova legislació de 
protecció de drets d’autor que enfrontava artistes ja internautes.

La proposta incloïa mesures com l’atorgament de drets con-
nexos als editors, que podrien haver exigit contraprestació 

econòmica a plataformes com Google News o Menéame en cas 
d’enllaçar els seus continguts. També es podien negar a això, 
trencant amb un principi bàsic d’Internet com és l’intercanvi 
d’enllaços.

Així mateix, la legislació convertia a plataformes com YouTu-
be en responsables dels continguts que pugessin els seus 
usuaris, obligant al fet que disposessin d’un programari capaç 
d’eliminar els continguts subjectes a drets d’autor. Els detrac-
tors d’aquesta mesura al·legaven la possibilitat que l’algoritme 
censurés de manera indiscriminada i fins i tot errònia alguns 
continguts.

Per contra, els artistes i creadors tenien davant seu la possi-
bilitat de gaudir d’un marc legal que atorgués major poder a 
les seves creacions en l’era digital, on els béns circulen per la 
Xarxa pràcticament sense restriccions. Tot i això, realitats com 
els memes semblaven estar fora de perill, tot i utilitzar gairebé 
sempre imatges subjectes a drets.

La polèmica al voltant de la legislació ha portat a Tim Berners-
Lee, el creador de la World Wide Web (WWW), a aliar-se amb 
companyies com Google i plataformes com Wikipedia per pro-
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testar per una mesura de la qual han arribat a dir que era “una 
amenaça per a Internet”. De fet, Wikipedia ha passat dos dies 
impedint la consulta dels seus continguts en senyal de protesta 
i mostrant al seu lloc un missatge en el qual convida els seus 
usuaris a enviar correus electrònics als europarlamentaris per 
explicar-los per què, al seu parer, la nova legislació proposada 
suposa tal amenaça.

Finalment, Internet ha guanyat la partida i la nova legislació 
europea no entrarà en vigor. Almenys de moment. (Infografia: 
ilgiornale)

Els consumidors prefereixen continguts 
que no són els que els donen

Les xarxes socials són 
una part fonamental de 
l’estratègia de màrque-
ting. Pot ser que el pes 
que tenen o el com les 
marques i les empreses 

els poden treure profit hagi canviat en els últims temps i que el 
Daurat dels primers anys hagi desaparegut, però així i les mar-
ques no renuncien a la seva presència en els mitjans socials 
i no deixen d’intentar treure’ls beneficis en termes de posicio-
nament de marca. Les xarxes socials són un element més que 
cal usar en màrqueting i les marques i empreses tenen cada 
vegada més clar que han de ser-hi.

Però, tot i que les marques tenen clara la importància de les xar-
xes socials i que han d’estar cada vegada més presents en elles, 
això no implica que ja per descomptat estiguin fent bé les coses. 
Un examen detallat del que les companyies i les marques fan en 
l’univers social media i una comparació amb el que els analistes 
creuen que haurien de fer mostraria no pocs errors. Els consumi-
dors volen ofertes, els marketers donen ensenyaments, perquè, 
com acaba de demostrar un estudi de Sprout Social, el que els 
consumidors volen està molt lluny del que els marketers creuen 
que han de publicar en xarxes socials (i assumeixen per tant 
que els consumidors volen). Quan es pregunta als consumidors 
què és el que volen que les marques i les empreses publiquin en 
xarxes socials, aquests ho tenen clar. L’element més votat i amb 
diferència és el que publiquin descomptes i ofertes. El 72% dels 
consumidors enquestats vota per això.
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Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb 
els altres. Això és el que ens permet avançar. Per això hem 
canviat la nostra forma de fer les coses, basant-nos en
la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la 
nostra energia, podrem crear un futur millor.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
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I, però, les empreses no veuen això com el més destacat (de 
fet, les ofertes i els descomptes són al fons de la llista de temes 
rellevants i només un 18% dels responsables de màrqueting creu 
que és rellevant). Les marques posen com a contingut més des-
tacat i pel qual cal apostar els posts que ensenyen alguna cosa 
(són el 61%). Aquest tipus de continguts només són els tercers 
en el llistat dels consumidors. Els consumidors reconeixen que 
els continguts que consideren més atractius o que tenen més en-
gagement amb ells són els que entretenen i els que inspiren. Us 
oferim l’estudi Sprout Social Index 2018, només CLICANT AQUÍ  

Hisenda llançarà la “taxa Google” 
imminentment.

Així ho ha anunciat la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, 
com a part del paquet de pujades d’impostos. La taxa Google 
gravarà la venda d’espais en línia, la intermediació de les plata-
formes digitals i la venda de dades dels usuaris. Ho ha anunciat 
en la seva primera compareixença a la Comissió d’Hisenda al 
Congrés, com a reforma de l’Impost sobre Societats per intentar 
apropar el tipus teòric i el real de les grans empresas. Desde 
Ericcson, José Antonio López, responsable a Iberia i el Marroc, 

ha advertit sobre el nou impost a les empreses tecnològiques 
que estudia el Govern, la “taxa Google”, que por provocar la 
marxa dels seus centres de R+d a Portugal. “Els tanco un matí. 
Me’ls porto a Portugal tots, però tots. No dubto ni un dia a pren-
dre la decisió”, va assenyalar en entrevista a Efe.

D’altra banda la Comissió Europea (CE) podria determinar que 
Google va exercir abús de domini amb el seu sistema opera-
tiu per a mòbils Android i imposar-li una nova multa assenyala 
Expansión. La sanció podria superar els 2.424.000 d’euros de 
multa que el supervisor comunitari de la competència va impo-
sar al motor de cerca l’any passat per afavorir al seu sistema 
de comparació de compres en les recerques dels usuaris però 
no és probable que arribi als 10.000 milions , ha informat avui 
Efe-Dow Jones. La Comissió podria exigir canvis en les seves 
pràctiques comercials a Google i sol·licitar-li canvis en els con-
tractes amb les empreses que fabriquen telèfons Android.

Google nega les al·legacions de la Comissió Europea i argu-
menta que els fabricants de mòbils instal·len molts serveis dels 
seus rivals i que Android ha augmentat la competència en el 
mercat d’aquests dispositius. L’abril de 2016 ja es va acusar 
Google d’abús de posició dominant al obligar operadors amb 
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Android a incloure per defecte el seu cercador i navegador 
Chrome, però, a més, la CE investiga a Google per la seva 
eina AdSense, per a restringir en webs de tercers anuncis de 
competidors. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

El TOT Cerdanyola a un sol clic
Els lectors del TOT Cerdanyola podran accedir a les notícies 
de manera més fàcil, afegint el mitjà a la pantalla d’inici del seu 
dispositiu

A partir d’ara, els lectors de la versió digital del TOT Cerdanyola 
ho tindran encara més fàcil per llegir tota l’actualitat de la ciutat, 
i és que des del mitjà s’ha posat en marxa l’opció d’afegir el 
TOT Cerdanyola a la pantalla d’inici de qualsevol mòbil i tauleta, 
siguin Android o iPhone.

D’una banda, els usuaris de dispositius Android que utilitzin el 
navegador Google Chrome només hauran d’entrar a la pàgina 
web del mitjà, fer clic al menús d’opcions i seleccionar “Afegir 
a la pantalla d’inici”. A partir d’aquest moment, apareixerà una 
icona a la pantalla d’inici que permetrà accedir directament al 
TOT.

D’altra banda, els usuaris d’iOS, que utilitzen Safari, hauran 
d’entrar al web del TOT, i fer clic a la icona de “Compartir”, si-
tuada al menú inferior. Dins aquest menú, s’ha de seleccionar 
l’opció “A la pantalla d’inici” per tenir accés directe.

El diari britànic The Times arriba als 
500.000 subscriptors

The Times tanca amb èxit el primer semestre del 2018. El diari 
ha arribat a la barrera dels 500.000 subscriptors digitals a finals 
de juny, fet que suposa un creixement d’un 20% respecte a 
l’any passat, quan comptava amb 255.000 seguidors. The Ti-
mes també ha augmentat el nombre de usuaris registrats, que 
ja arriba als 3,75 milions, des que es va introduir un formulari 
en el qual els visitants al web podien compartir el seu email i, 
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a canvi, rebre gratuïtament dos articles a la setmana. Des de 
llavors, per convertir els usuaris registrats a subscriptors i man-
tenir l’audiència, el diari va començar a analitzar com els seus 
lectors reaccionaven a les diferents ofertes de subscripció.

Una de les primeres mesures per mantenir a l’audiència va 
ser idear una newsletter personalitzada per captar usuaris de 
pagament. Així, el diari enviava als seus lectors continguts als 
quals només podien accedir després de pagar la subscripció, 
després d’haver consumit les dues notícies gratuïtes. Al maig, 
The Times va aplicar aquesta estratègia per guanyar seguidors 
a través d’una newsletter encara més nova: Best of The Times. 
El butlletí, seguia el model d’altres diaris com Financial Times i 
The New York Times. Aquesta newsletter introduïa articles relle-
vants basats en el historial de lectura dels usuaris a través del 
registre del seu ús del correu diari que rebien.

Des de llavors, la taxa d’abandonament d’usuaris s’ha reduït 
en 10 punts, gràcies a que ofereix un contingut rellevant per 
als usuaris registrats i subscriptors, tenint en compte per a això 
dades com el canvi en la freqüència de visites des de Facebook 
dels lectors, la interacció amb els articles, les visites recents al 
lloc i el nombre d’articles llegits. (Font: Poynter)

El País reobre la porta del mur de 
pagament

Els lectors de l’edició digital d’El País hauran de pagar per con-
sumir els seus continguts. Aquesta és la idea que manegen en 
els despatxos de Prisa, en els que treballen per augmentar els 
ingressos de les seves capçaleres digitals i compensar la cai-
guda del paper, i així ho va reconèixer Noemí Ramírez, chief 
digital officer de Prisa Notícies, al World News Media Congress, 
organitzat per WAN-IFRA el passat 6 de juny a Estoril (Portu-
gal), on va dir: “Molta gent em pregunta perquè El País no té 
un mur de pagament o un model de subscripció. Jo sempre 
responc el mateix: El fet que no ho tinguem no vol dir que no 
anem a tenir-lo”. De moment, Ramírez manté que “estem en 
una etapa en què treballem en provar i analitzar les dades so-
bre les nostres audiències més fidels”.

És a dir, ni de bon tros hi ha presa una decisió respecte a im-
plantar un model de pagament en elpais.com. “Sabem amb cer-
tesa que hem d’anar per aquest camí i estem analitzant els dife-
rents models. Encara no sabem amb seguretat si implantarem 
un mur de pagament, un paywall permeable, un sistema free-
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mium o un model basat en les donacions; però segur que farem 
alguna cosa”, va assenyalar la CDO de Prisa. Seria almenys la 
segona vegada que El País intenta alguna cosa similar en els 
últims anys; ja en 2014 va estar a punt d’instal·lar un mur de 
pagament al seu web, idea que va ser rebutjada abans tan sols 
de veure la llum. (Font: Dircomfidencial)
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La publicitat en línia i els seus formats
Per Oscar Bilbao, professor de ICEMD / ICEMD-ESIC

Estan apareixent nous agents en el món de la publicitat a inter-
net cridats a canviar el mercat... i les nostres vides: Facebook 
dóna inici a una nova era Social. Darrere vindran YouTube Ins-
tagram, Twitter, Linkedin, snapchat... xarxes socials que posen 
al servei de les marques els seus reptes i oportunitats.

Tot això suposa un caramel per a les marques: interactivitat, pa-
gament per clic, segmentació amb immenses bases de dades i 
un exhaustiu coneixement dels perfils dels usuaris... una tempta-
ció tan gran que acabarem recaient en un dels nostres vicis recu-
rrents: la saturació. Amb el consegüent cansament dels usuaris.

La resposta arriba amb els maleïts, per als anunciants, ad bloc-
kers. Segons les últimes xifres facilitades per l’IAB, 615 milions 
d’usuaris utilitzen bloquejadors d’anuncis (11% del total) i el 
seu creixement en 2016 va ser del 20%. Ja hi ha qui vaticina, 
una altra vegada, la “fi d’internet tal com el coneixem”. Però és 
cert que mitjans tradicionals, llocs web, mitjans de comunicació 
online i xarxes socials es financen a través de publicitat, i una 
caiguda d’ingressos suposa una caiguda en les inversions.

Una de les respostes a aquest fenomen és la publicitat nativa, 
de la qual parlarem més endavant, però, del que no hi ha cap 
dubte és que tenim al davant una gran oportunitat de fer bona 
publicitat, d’oblidar-nos de la saturació i la intromissió, d’apostar 
per la creativitat, l’estratègia, els nous formats i, per sobre de 
tot, per la creació de continguts interessants i rellevants per a 
l’usuari.

La Publicitat Digital dins del pla de mitjans.- El primer, in-
ternet és un mitjà més, i des de fa anys conviu amb els altres. 
Vaja, que t’oblidis d’això de l’online i l’offline, com cal oblidar-se 
del BTL (Below The Line) i el ATL (Above The Line). Dins del 
teu Pla de Comunicació i responent als objectius, target, pres-
supost... triaràs un mitjà o un altre, o la combinació de diversos, 
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que seria l’ideal. Però aquest article tracta de publicitat digital, 
així que ens centrarem en ella.

Primer marcarem uns objectius i posarem els mitjans neces-
saris per aconseguir-los a través d’un missatge, una proposta 
de valor i un call to action atractiu que porti a una acció o con-
versió per defecte. Les campanyes en digital es recolzen en 
tres pilars: flexibilitat, escalabilitat i adaptabilitat. Podem testar, 
observar en temps real com funcionen i corregir i millorar sobre 
la marxa, podem segmentar públics i suports i utilitzar tots els 
formats que la publicitat digital posa al nostre abast.

Publicitat Online, tipus i canals
Abans de parlar del contingut i del continent, cal que no oblidis una 
cosa: cada dia més, Internet és mòbil. Pel que la premissa a l’hora 
de dissenyar les nostres campanyes (i els nostres sites, és clar) 
serà el que es coneix com Mobile First. És a dir, hem de pensar-
les per a dispositius mòbils i després adaptar-les a sobretaula, a 
l’inrevés de com fèiem fins fa ben poc. El minimalisme mana.

I ara sí, anem al moll de l’assumpte. Fins fa poc una de les 
frases més repetides era aquesta de “el contingut és el rei”, la 
comunicació orgànica vivia un moment dolç, les pàgines de les 

marques a Facebook donaven molt bons resultats i el SEO ben 
fet no donava més que alegries. Avui les tornes van canviant, 
lentament però inexorablement. Segons un estudi de Statista, 
Google i Facebook controlen a dia d’avui el 83% de la publicitat 
digital, amb Amazon creixent però encara bastant lluny. Per-
què, no t’equivoquis, Google no és un cercador, és la més gran 
agència de publicitat del món, superant sense despentinar als 
grans grups publicitaris.  

I Facebook? Sembla que monetitzar és el nou mantra de la pla-
taforma. Estem parlant que el 2017 l’abast orgànic de Facebook 
ha caigut prop d’un 20%. Hi ha una part que s’atribueix al fet 
que cada vegada hi ha més contingut, unes 1.500 històries per 
feed, amb el que no es pot mostrar tot però, a més, l’algoritme 
està sent modificat, i tot apunta a la pròxima aparició d’un “News 
Feed “, diuen que per alliberar-nos del clickbait. Diuen. Objec-
tiu, que patrocinis les teves publicacions. I no oblidis que Insta-
gram, Whatsapp i Messenger també pertanyen a Zuckerberg.

Vol dir això que el rei ha mort? En absolut, el contingut és més 
important que mai, el que ha passat és que cada vegada té 
més complicat sobreviure per si sol, necessita l’empenta de la 
publicitat per arribar als consumidors en òptimes condicions.
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Dit això, anem a iniciar un recorregut pels diferents tipus i for-
mats de Publicitat Digital que podem trobar a dia d’avui.

1. Compra directa de publicitat.- El model més clàssic, he-
retat de la publicitat tradicional. Grans mitjans de comunica-
ció i webs importants tenen les seves pròpies tarifes i, igual 
que abans compràvem pàgines, mitges pàgines i robapàgines, 
aquests mitjans venen banners i pop ups. A hores d’ara no és 
molt habitual fer-ho de manera directa, com tampoc ho és en 
la publicitat offline, les Agències de Mitjans les inclouen en les 
seves planificacions com també ho fan amb molts dels suports 
que veurem més endavant. Factors com la saturació i certa 
sensació que aquest tipus de publicitat es venia “al pes” ens 
han portat a un nou model més afinat.

2. Compra programàtica.- Què és la Publicitat Programàtica? 
La compra automatitzada i en temps real dels espais publicitaris 
oferts per tots els mitjans. Combina algoritmes, dades i platafor-
mes interconnectades sense cap tipus d’intervenció humana. La 
forma més habitual de compra dels espais o impressions és a tra-
vés de subhastes en temps real XTB (Real Time Bidding) en què 
els anunciants decideixen el preu que estan disposats a pagar per 
cada impressió per a un determinat perfil d’usuari o audiència.

Programàtica i XTB solen ser utilitzades com a sinònims i no 
és així. La subhasta és una de les fórmules per vendre espais 
però no l’única. Un dels grans valors de la programàtica, la seg-
mentació basada en Big Data i geolocalització, permet arribar 
a un públic que, pel seu comportament i interessos, estigui po-
tencialment interessat en el nostre producte o servei. El lloc on 
es troben oferta i demanda es coneix com AD EXCHANGE , i 
és la plataforma on es troba l’oferta (els suports) i la demanda 
(l’anunciant).

3. Publicitat Nativa.- La Publicitat Nativa és al digital el que el 
publireportatge al analògic. S’integra a la plataforma on es pu-
blica sense interrompre la navegació, amb el seu mateix aspec-
te, estil i experiència d’usuari. En aquest cas, marques i mitjans 
de comunicació s’alien per oferir publicitat rellevant i de qualitat. 
Per cert, la Publicitat Nativa és un tipus de Branded Content, en 
aquest cas, el que s’insereix en mitjans pagats. Així que, tota 
Publicitat Nativa és Branded Content, però no tot el Branded 
Content és Publicitat Nativa.

4. Email Màrqueting.- Una gran eina. Els seus avantatges són 
inqüestionables: Cost baix; campanyes fàcils de preparar, en-
viar i mesurar, sobretot si es fa a través de plataformes tipus 
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Mailchimp; vàlid per a qualsevol tipus de negoci; adaptable en 
freqüència, segmentació...; possibilitat d’interacció, des de la 
resposta directa fins l’enviament a Landing Pages; personalit-
zació total, des del nom del receptor a l’oferta; altes taxes de 
conversió ROI; ideal per test A / B; i resultats immediats. Ah!, 
no perdis de vista que l’SPAM és delicte, fes emails responsive.

5. retargeting.- O remàrqueting? Google va començar a ano-
menar-lo remàrqueting a AdWords i al principi s’usava aquest 
terme quan es parlava de Google i retargeting quan ens refe-
ríem a la resta. Però avui s’utilitzen de manera indistinta. De 
què parlem quan parlem de retargeting? Segur que ho has ex-
perimentat, mires un vol a eDreams, un smartphone en Ama-
zon, unes ulleres de sol a Hawkers... i automàticament, els 
seus anuncis comencen a perseguir-te allà on vagis. Un simple 
píxel instal·lat en el nostre site i a través d’AdWords, Facebook, 
Twitter, email... permet impactar a usuaris que prèviament ha-
gin interactuat amb nosaltres. Les famoses galetes.

6. Social Ads. Tornant sobre el que s’ha dit, ja no n’hi ha prou 
amb tenir un espai ideal contingut en Xarxes Socials, cal “mou-
re” perquè arribi als teus seguidors. I això, cada vegada més, és 
sinònim de pagar. En el món dels anuncis en xarxes socials Fa-

cebook ha estat, i continua sent, el model a seguir. El generador 
de campanyes de Facebook, batejat hàbilment com Power Edi-
tor, permet triar objectius, segmentar (edat, regió, interessos...), 
atribuir un pressupost a una publicació, mesurar resultats... una 
format que ha traslladat a Instagram. Tant, que els Social Ads 
en aquesta plataforma només es poden gestionar a través de 
la Xarxa Mare.

Però el tema no acaba aquí, hi ha més formats per fer publicitat 
on-line, com també reptes, oportunitats i consells. Us oferim 
una guia que recull les lliçons de les Annual Digital Business 
Summits dels últims cinc anys, en la qual hi trobaràs els reptes 
als quals has de començar a enfrontar-te; les noves oportu-
nitats de negoci que t’ofereix l’ecosistema digital; i els millors 
consells per treure el màxim partit a aquest procés de canvi. 
Només cal CLICAR AQUÍ 
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Creix l’optimisme dels espanyols al 
voltant de les seves perspectives 
econòmiques

  
Segons l’informe de Perspectives del Consumidor de Kantar 
Millward Brown, en el segon trimestre de 2018 l’índex de Com-
portament del Consumidor ha tornat a créixer, arribat a la fi de 
juny el punt més elevat des de mitjans de 2008 (moment en què 

va començar el mesurament ), amb un valor de 6,2, pràctica-
ment doblant el valor obtingut a la fi de 2017, quan per primera 
vegada va entrar en terreny positiu. Per tant, creix l’optimisme 
dels espanyols al voltant de les seves perspectives econòmi-
ques.

L’índex és resultat de la mitjana de valoracions de la situació 
del país, situació econòmica de la llar i moment per a realitzar 
grans compres. La millora de l’indicador global es deu a una 
millora de tots els seus components, destacant en particular 
la de la valoració de la situació del país i la del moment per fer 
grans compres.

En línia amb aquestes dades positives, la inquietud sobre 
l’estabilitat del propi ocupació ha baixat a mínims, consolidant 
un clima de confiança al respecte. Un 76% dels espanyols opi-
na que hi ha poques o cap possibilitat de perdre la feina en els 
propers mesos, un 11% considera que hi ha algunes i només un 
5% opina que té moltes o bastants possibilitats de perdre-ho. 
També s’ha reduït al mínim la percepció del risc de retrocés en 
els ingressos, i un 63% dels espanyols creu que els seus in-
gressos es mantindran en els propers mesos de manera similar 
al nivell actual.
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En conjunt s’observa una moderació en la percepció de “moment 
de crisi”. Es redueix el nombre de persones que opinen que la recu-
peració està lluny, aconseguint el 42% de la població, mentre que 
creix la confiança en que la recuperació comenci a notar-se en els 
propers mesos (20%) i l’opinió que ja s’ha iniciat una recuperació i 
va començar a crear-se ocupació (13%). El Butlletí ofereix als seus 
lectors la darrera edició de l’informe Perspectives del Consumidor. 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: AEC – Gràfic: Marketing News)  

Perfil del professional de la comunicació 
a Espanya: dona periodista, d’entre 30 i 45 
anys i amb més de 10 anys d’experiència
Ahir, dijous, es va presentar a la sala d’actes de Foment del 
Treball, a Barcelona, l’Anuari de la Comunicació 2018, editat 
per la Associació de Directius de Comunicació (Dircom), el qual 
reflecteix que “el 56% dels professionals de la comunicació a 
Espanya són dones, gairebé la meitat de la mostra té entre 30 
i 45 anys i reporten directament al CEO en sis de cada deu ca-
sos.  El qüestionari per a l’estudi de l’Estat de la Comunicació a 
Espanya està basat en 387 enquestes vàlides realitzades entre 
octubre i novembre de 2017.
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L’Anuari destaca que el professional de la comunicació compta 
amb més de deu anys d’experiència (68%) i treballa majoritària-
ment per a una empresa privada. Si es baixa al detall, més de 
tres quartes parts dels professionals treballa en departaments 
de comunicació, el 18,3% treballa en agències, assessories o 
consultores de comunicació o relacions públiques i el 4,5% són 
consultors freelance o independents.

Pel que fa a la formació, la majoria, el 55,8%, compta amb forma-
ció de postgrau, preferentment en Comunicació, en el 47,5% dels 
casos; i el 33,9% estan titulats, majoritàriament en Periodisme 
(55,6%) i en Publicitat i Relacions Públiques (17,6%). Així mateix, 
pel que fa a salaris, l’estudi destaca que el 66,8% dels professio-
nals de la comunicació percep un salari inferior a 60.000 euros 
anuals. D’aquests, el 23,2% percep menys de 30.000 euros l’any.

Malgrat les dificultats, el 83,2% dels professionals coincideixen 
que la comunicació és cada vegada més important en la seva 
companyia. En els propers tres anys, els temes estratègics de 
major rellevància per als professionals seran “utilitzar el big 
data (50,4%), alinear l’estratègia de negoci (46,8%), la gene-
ració de continguts de qualitat (40,1 %) i impulsar la cultura 
corporativa (36,2%).

Sobre la creixent importància del big data, l’anuari assenyala que 
“el tractament de les dades és clau per prendre millors decisions, 
i també suposa un repte saber utilitzar la ingent quantitat de da-
des per augmentar el benefici” de les empreses. El big data és 
clau per al Dircom i ho serà més en els pròxims anys, perquè se-
gons l’anuari ajuda a demostrar per primera vegada amb dades 
tangibles la contribució dels Dicom al negoci, generant rigor i, per 
tant, credibilitat i confiança. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació – Gràfic: Anuari de la Comunicació 2018)

Ja és aquí la campanya d’estiu per a 
la Loteria de Nadal 2018

I si cau “el gordo” de Nadal a la platja? No seria el millor souvenir 
de l’estiu? Aquest és el insight del que parteix la nova campanya 
d’estiu de Loteria de Nadal de l’Estat, un dels productes estrella del 
Nadal que ja està a la venda. Un conjunt de peces per a televisió, 
digital, ràdio, cinema, gràfiques i exterior que juguen amb el cos-
tum de comprar souvenirs al lloc on anem de vacances. En clau 
de humor, la campanya convida al fet que els dècims del Sorteig 
de Nadal es converteixin en el millor dels souvenirs. “Perquè no 
hi ha millor record que guanyar “el Gordo”!”. (Font: Reason Why)
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Publicidad Alicantina guanya el 
concurs de la Diputació

L’agència Publicidad Alicantina ha guanya el concurs de mitjans 
de la Diputació Provincial d’Alacant. Ho ha fet amb la seva ofer-
ta de 1.028.500 euros. Es tracta del concurs de la Presidència 
de la Diputació alacantina per la compra d’espais en mitjans de 
comunicació per a la difusió de publicitat institucional. El va-
lor estimat del contracte era de 1.700.000 euros. El pressupost 
base de licitació, 1.028.500 d’euros.  L’import sense impostos 
és de 850.000 euros. L’oferta va ser presentada el mes passat. 
(Font: AEC)
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Portes un espia amagat a la butxaca
Per Jennifer Valentino-Devries / New York Times

  
KidGuard és una aplicació mòbil que es promociona a si ma-
teixa com una eina per a monitoritzar als nens. No obstant això, 
també ha promogut el seu mecanisme de vigilància per a altres 
propòsits i té publicacions de bloc amb títols com “Com llegir 
missatges esborrats del telèfon de la teva amant”. Una aplica-

ció similar, MSPY, ofereix consells a una dona per monitoritzar 
en secret al seu marit. Hi ha una altra més, Spyzie, els anuncis 
surten a Google amb els resultats de les recerques de termes 
com “descobreix núvia infidel iPhone”.

Així com en els últims anys s’han multiplicat les eines digitals 
que recapten informació dels telèfons per a monitoritzar als 
nens, els amics o els telèfons perduts, ha passat el mateix 
amb les opcions per a la gent que abusa de la tecnologia amb 
l’objectiu de rastrejar a altres persones sense el seu consenti-
ment.

Més de dues-centes aplicacions i serveis ofereixen una varie-
tat d’opcions als assetjadors potencials, des del rastreig bàsic 
d’ubicació fins a la recopilació de missatges de text i fins i tot 
l’enregistrament de vídeo en secret, d’acord amb un nou es-
tudi acadèmic. Una vintena de serveis es van promoure com 
a eines de vigilància per espiar parelles, segons investigadors 
i informació de The New York Times. La majoria dels serveis 
espia necessita accés als telèfons de les víctimes o conèixer 
les seves contrasenyes, els dos requisits són informació comu-
nament compartida en les relacions domèstiques.
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Als Estats Units, monitoritzar a les parelles o als cònjuges per 
mitjà d’una eina digital pot considerar-se assetjament il·legal, 
intervenció telefònica o atac informàtic. No obstant això, les lleis 
i el compliment de les mateixes han tingut problemes per seguir 
el pas als canvis tecnològics, tot i que l’assetjament és una de 
les principals senyals d’advertència en els intents d’homicidi en 
casos de violència domèstica.

Les estadístiques sobre l’assetjament electrònic són difícils de 
trobar perquè potser les víctimes no saben que les observen 
o potser no ho denuncien. Fins i tot si creguessin que les esta 
monitoritzant, el programari ocult pot dificultar la confirmació de 
la seva presència.

No obstant això, les filtracions d’informació que van patir dues 
empreses de vigilància l’any passat -les quals van revelar comp-
tes de més de 100.000 usuaris, d’acord amb Motherboard, un 
lloc especialitzat en tecnologia- donen una idea de l’escala. 
L’empresa de l’aplicació de monitorització MSPY va comentar 
al The New York Times que en el primer trimestre d’aquest any 
havia venut més de 27.000 subscripcions a usuaris en Estats 
Units.

Una oportunitat per cometre abusos.- Aquest tipus de rastre-
ig pot violar lleis relacionades amb l’assetjament. Espiar les co-
municacions pot violar l’estatuts d’intervenció telefònica o delic-
tes informàtics. A més, la venda intencional d’eines per realitzar 
intervencions telefòniques de forma il·legal és un delicte federal 
als Estats Units i molts llocs. No obstant això, no és il·legal 
vendre o utilitzar una aplicació per a monitoritzar als teus fills 
o al teu telèfon. I pot ser complicat saber si la persona que és 
vigilada ha donat el seu consentiment, perquè els abusadors 
solen obligar les víctimes a utilitzar aquestes aplicacions.

L’ambigüitat tècnica i legal ha creat un entorn en el qual les 
eines es promouen tant per a usos legals com il·legals, sen-
se una repercussió aparent. “En definitiva, hi ha fabricants 
d’aplicacions que són còmplices, doncs busquen a aquests 
clients i promocionen aquest ús”, va comentar Periwinkle Doer-
fler, una estudiant de doctorat a la Universitat de Nova York 
(NYU) i una de les autores de l’estudi sobre les aplicacions. 
“Passen relativament desapercebuts en aquest tema, però ho 
segueixen fent”.

A YouTube, hi ha desenes de vídeos que ofereixen tutorials 
de com utilitzar diverses aplicacions que serveixen per atrapar 
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amants infidels. Sovint, els vídeos enllacen amb els llocs dels 
fabricants d’aplicacions per mitjà d’un codi especial que garan-
teix una part de la venda al patrocinador, un tipus d’acord cone-
gut com “màrqueting d’afiliació”.

Diferents telèfons, diferents habilitats.- La proliferació 
d’aquest tipus d’aplicacions de rastreig genera qüestionaments 
sobre el paper que tenen els negocis com Google i Apple en la 
supervisió dels seus serveis. Des de fa temps, les dues empre-
ses manegen diferents estratègies per regular les aplicacions.

Apple dificulta que els usuaris d’iPhone descarreguin aplicacions 
fora de l’App Store de l’empresa i té moltes restriccions respecte 
del que poden fer les aplicacions a la seva botiga. Google va 
reforçar diverses polítiques “per a restringir encara més la pro-
moció i la distribució” de les aplicacions de vigilància, va comen-
tar una representant de l’empresa i va treure moltes aplicacions 
espia i rastrejadores i va bloquejar la publicitat relacionada amb 
l’espionatge a cònjuges i parelles romàntiques dels resultats de 
les cerques. YouTube, propietat de Google, va baixar alguns ví-
deos que tractaven sobre serveis espia, encara que l’empresa va 
determinar que hi havia altres que no violaven les seves políti-
ques ja que els serveis podien usar-se amb consentiment.

Els defensors de les víctimes van esmentar que s’havien ado-
nat que els fabricants de les eines de vigilància han canviat 
les seves tàctiques: a vegades han mogut els servidors a 
l’estranger o han tret dels seus llocs web el llenguatge explícit 
sobre l’espionatge a cònjuges. “Quant aquestes empreses van 
escoltar el rumor que no havien de fer això, tan sols van canviar 
la seva estratègia de màrqueting”, va assenyalar Olsen.

El Butlletí us ofereix gratuïtament l’estudi que s’esmenta en 
aquest treball del NYT que porta per títol The Spyware Used in 
Intimate Partner Violence. CLIQUEU AQUÍ   (Infografia: Dailytut)

Encara que esborris els teus 
missatges, ells els poden llegir

La periodista d’El País 
Ana Torres Menárguez ha 
publicat un interessant ar-
ticle en el qual parla de la 
seva conversa amb Silvia 
Barrera, que ha dirigit el 
departament forense digi-
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tal de la Brigada d’Investigació Tecnològica de la Policia Nacio-
nal des de la seva creació el 2007, fins al març passat, quan 
va decidir seguir la seva carrera de forma independent. Barrera 
explica a la periodista d’El País que creu que “seguim aplicant 
les regles del món físic al virtual i que la majoria de la gent està 
convençuda que els seus actes a la Xarxa o amb els dispositius 
mòbils es poden esborrar, que no queda rastre de les seves 
identitats” i critica que les xarxes socials parlen poc dels perills 
que comporta el seu ús i que no s’involucren en la prevenció. 

“El canvi tecnològic ha estat brutal i ningú ens ha ensenyat a 
gestionar-lo. Els menors que accedeixen ara depenen d’uns 
pares que no tenen aquest coneixement i a l’escola tampoc 
s’ensenya”, lamenta Barrera, autora del llibre Instinto i Pólvo-
ra (Planeta, 2018), en el qual narra les seves vivències com 
a inspectora de policia. Descriu una situació habitual: la teva 
parella deixa el mòbil a sobre de la taula, tu coneixes les seves 
claus, accedeixes sense el seu consentiment i revises els seus 
missatges. “És delicte i molta gent no ho denuncia per des-
coneixement”, assegura. “Creuen que a l’esborrar un missatge 
de WhatsApp s’elimina del telèfon, però tot es queda gravat al 
mòbil i podem accedir-hi. És qüestió de dies”.

Dels seus anys a la Brigada, explica que la policia no disposa 
de recursos per atendre totes les peticions i que el principal 
problema és que les víctimes d’aquest tipus de delictes han 
de contractar els serveis professionals de forenses informàtics 
privats perquè analitzin els seus dispositius i assumir el cost 
dels informes pericials. “Per falta de recursos humans i tècnics 
en les pròpies institucions, el sistema públic no el cobreix; ca-
len una sèrie de programari i maquinària que la policia no té”, 
assenyala. La Brigada d’Investigació Tecnològica de la Policia 
Nacional va arrencar el 2007 amb 50 policies i ara ja ha arribat 
als 120. “La societat necessita conscienciar-se de la gravetat 
del ciberdelicte que, de moment, roman silenciós i no genera 
alarma social”. (Font: El País – foto: gobiznext)

Twitter elimina comptes “congelats” 
per oferir dades més fiables

Durant aquesta setmana, Twitter porta a terme a escala glo-
bal una depuració de perfils amb l’eliminació d’aquells comptes 
que estan congelats per la companyia a l’espera de la seva 
validació per part dels seus amos. La mesura pot suposar un 
descens de quatre seguidors per usuari, assenyalen des de la 
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xarxa, encara que pot ser més gran com més seguidors tingui. 
Segons fonts del mercat, aquests perfils qüestionats engreixen 
els comptes del 6% dels usuaris de Twitter.

En el seu bloc, Twitter explica les raons per les que durant 
aquests anys han congelat o restringit l’accés a determinats 
comptes: “Si des de Twitter detectem canvis significatius en el 
comportament d’un compte podem congelar-lo i contactar amb 
el propietari per confirmar si encara té control sobre el mateix”. 
Així doncs, assenyala la companyia en un comunicat, com a re-
sultat de l’eliminació d’aquests comptes congelats del recompte 
de xifres de seguidors de perfils a tot el món, el nombre de 
seguidors que es mostra en molts perfils pot disminuir. I, enca-
ra que els canvis més significatius tindran lloc en els propers 
dies, s’explica al bloc de la companyia, les xifres de seguidors 
podrien continuar variant de forma regular com a part aquest 
procés. La retirada de comptes congelats de les xifres de se-
guidors no té cap impacte en la xifra d’usuaris mensuals actius 
o usuaris diaris actius, expliquen, perquè els comptes bloque-
jats que no hagin resetejat la contrasenya en més d’un mes no 
es comptabilitzen en aquestes mètriques, tot i que reconeixen 
també que l’eliminació d’alguns comptes “podria afectar les mè-
triques que vam anunciar públicament”. (Font: Marketing News)

WhatsApp llança una característica 
que etiqueta els missatges reenviats

Aquesta setmana, WhatsApp ha afegit una nova característica 
que espera superar la propagació de la informació errònia en 
l’aplicació de missatgeria privada. En una publicació de bloc 
enviada a Poynter, WhatsApp anuncia una nova etiqueta que 
indicarà quan un missatge s’ha enviat a algú d’un altre usuari. 
L’etiqueta s’aplicarà als missatges de text, imatge, vídeo i àudio 
a nivell mundial. Aquest context addicional ajudarà a fer que les 
converses personals siguin més fàcils de seguir. 

El canvi de producte és important per a WhatsApp, que rara-
ment canvia la seva interfície d’usuari, i s’aproxima a una sèrie 
d’altres passos que l’empresa ha pres en les últimes setma-
nes per abordar el seu problema de notícies falses. Aquests 
inclouen un programa de premis de 50.000 dòlars per als in-
vestigadors que estudien la informació errònia de l’aplicació, un 
major control per als administradors de grup que volen eliminar 
el correu brossa i un compromís de suport a les organitzacions 
de control de factures que utilitzen la plataforma per desfer els 
enganys. (Font: Poynter)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

YouTube combatrà les notícies falses 

YouTube ha anunciat que invertirà uns 20 milions d’euros en 
solucionar els problemes que en els últims mesos han afectat a 
la companyia en relació amb les Fake news. I ho farà recolzant-
se en els mitjans d’informació com a garantia de credibilitat. En 
les properes setmanes, quan els usuaris de YouTube busquin 
vídeos sobre temes d’última hora, trobaran al portal enllaços a 
les notícies sobre aquest assumpte publicades en els mitjans 
de comunicació. Aquesta mesura es durà a terme especialment 
en cobertures urgents i inesperades, com ha informat al seu 
bloc la companyia.

Aquesta funció s’ha posat en marxa en 17 països , incloent Es-
panya, EUA, Mèxic i Brasil, entre altres. (Font: wwwhatsnew)

Google prepara quatre nous 
productes

Google està treballant en quatre nous productes publicitaris 
dissenyats per automatitzar el procés de compra d’anuncis, 
incloent una nova eina de comerç, una associació amb Sho-

pify, que facilitarà a les empreses l’execució de publicitat en 
diversos serveis de Google populars. Les eines publicitàries 
de la companyia estan dissenyades per crear un portal cen-
tral de màrqueting per als serveis de Google i obriran més pro-
ductes de Google als anuncis, a més d’incorporar als sistemes 
d’aprenentatge automàtic de la firma de tecnologia en el pro-
cés. (Font: Bloomberg)
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Onze formes de rendibilitzar un mitjà 
de comunicació
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-tics

 
Com guanyar diners en un mitjà de comunicació? Rendibilitzar 
el periodisme no és fàcil en un entorn en què la publicitat està 
en mans de tercers i cada vegada es paga pitjor. T’expliquem 
onze formes d’obtenir ingressos en un mitjà de comunicació.

Rendibilitzar un mitjà de comunicació no és fàcil, ja que el mo-
del basat en publicitat i venda al públic està esgotat, dependre 
de la publicitat és més difícil que mai i els models de subscripció 
estan donant els seus primers passos. La sagnia de mitjans 
que tanquen o retallen plantilles no cessa, mentre els que es 
mantenen en el mercat lluiten per sobreviure sota mínims. Un 
panorama descoratjador que podria tenir final feliç si seguim les 
recomanacions de Andrew Rolf, director d’innovació a Media 
Consulting. En el seu pas pel FIPP Insider de Madrid, Rolf va 
desgranar onze models de negoci per a mitjans de comunica-
ció. Prenem nota, perquè segurament un d’ells, o la combinació 
de diversos, tindrà la clau perquè el vostre mitjà pugui seguir 
bufant espelmes.
 
1. Continguts de pagament.- La creació d’ continguts exclusius 
d’alta qualitat és un dels mètodes més provats per alguns mitjans 
de comunicació perquè l’únic requisit és poder crear aquest con-
tingut, que ha de ser rellevant i prou atractiu com perquè la gent 
estigui disposada a pagar per ell. El risc d’aquest model és que 
no hi ha molta gent disposada avui en dia a pagar per continguts, 
tot i que la tendència de molts usuaris és la de pagar per contin-
guts de qualitat. La tecnologia facilita el procés, a l’automatitzar 
els pagaments i gestionar què pot veure cada usuari.
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2. Filantropia.- Molts mitjans de comunicació estan deixant 
de banda el món empresarial per reconvertir-se en fundacions 
sense ànim de lucre, de manera que els lectors puguin finançar-
los amb uns altres ulls: realitzen una tasca social i deixen de 
banda interessos econòmics o polítics. Els lectors es convertei-
xen en socis que donen suport a la tasca del mitjà i dels seus 
periodistes amb l’objectiu de jugar un paper social més acusat. 
Per convertir un mitjà de comunicació en una entitat sense ànim 
de lucre cal que el vincle amb els lectors sigui prou fort com 
perquè estiguin disposats a col·laborar. A més, cal donar més 
protagonisme als que sufraguen el mitjà, ja sigui amb reunions, 
participació directa o qualsevol altra fórmula de interactuació. El 
risc del model està en que serà necessari cobrar petites quan-
titats o fins i tot permetre que siguin els lectors els que triïn 
quants diners donar i cada quant temps fer-ho, el que podria 
desquadrar els comptes i fer que no sortissin els números.

3. Club.- Similar al punt anterior, però amb ànim de lucre: un 
mitjà de comunicació pot convertir-se en un club de notícies, 
un fòrum privat en el qual els socis poden obtenir informació 
sobre els temes que els interessen. Cal amanir-ho amb ofertes, 
esdeveniments exclusius o qualsevol opció que permeti dife-
renciar al soci d’un club d’un simple membre: si només volem 

que pagui per llegir notícies, la paraula ‘club’ no serà més que 
una atractiva etiqueta de cara al màrqueting, però no estarà 
oferint l’experiència que suposa pertànyer a un club. Restringir 
el nombre de socis seria una estratègia adequada per augmen-
tar el valor de la subscripció, però el mitjà haurà de fer comptes 
abans de posar en marxa un model com aquest si vol poder 
rendibilitzar el mitjà. Això no obstant, si el mitjà-club ofereix de 
veritat un valor diferencial, la seva membresía podrà ser més 
elevada del que és habitual. El model no serveix per a mitjans 
massius o generalistes, però pot ser molt útil per a mitjans de 
nínxol.

4. Retailer.- Algunes capçaleres gaudeixen de prestigi i una 
marca poderosa que pot ser aprofitada per a vendre altres re-
alitats, com esdeveniments, congressos, educació o productes 
i serveis a tercers. Per exemple, el diari El País organitza i ven 
viatges exclusius al costat de personalitats que coneixen cada 
destinació i que mostren determinats aspectes als turistes. Al 
Regne Unit, el Financial Times organitza FT Weekend, una sè-
rie d’esdeveniments exclusius per treure tot el partit al cap de 
setmana. La modalitat alternativa està en crear marketplaces 
dins del mitjà i vendre allà productes de tercers, així com par-
ticipar en xarxes d’afiliació per obtenir una comissió per cada 
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venda. Els mitjans tenen una gran base de lectors i és probable 
que molts apostin per comprar els productes o contractar els 
serveis suggerits en les pàgines de la seva capçalera favorita, 
sempre que hi hagi una proposta de valor real.

5. Esdeveniments.- Relacionat amb el punt anterior: molts mi-
tjans de comunicació aprofiten el seu posicionament en deter-
minats camps per liderar esdeveniments que aprofundeixen en 
cada tema de la mà d’experts i personalitats, i pels quals es 
pot cobrar entrada. El digital TechCrunch lidera un important 
esdeveniment sobre tecnologia, Disrupt, el que a més reforça 
el lideratge del mitjà en els temes tractats: els esdeveniments 
poden ser coberts fins i tot per la competència. No obstant això, 
organitzar un esdeveniment en condicions no és barat i reque-
reix una logística que no tots els mitjans es poden permetre. 
L’alternativa és associar-se amb altres empreses per a una or-
ganització conjunta que permeti repartir costos i treball, tot i que 
també beneficis.

6. Proveïdor tecnològic.- Molts mitjans de comunicació han 
invertit en crear potents equips de tecnologia per desenvolupar 
i gestionar les seves plataformes digitals. Alguns mitjans han 
creat les seves pròpies aplicacions, van desenvolupar en el seu 

dia el seu propi CMS (Content Management System) o disposen 
de desenvolupadors de programari per crear els seus propis 
programes informàtics. Perquè no vendre aquesta tecnologia a 
tercers? Permetria controlar part del negoci de la competència 
i, a més, obrir vies d’ingressos recurrents, ja que el servei tècnic 
o les actualitzacions dependrien del medi desenvolupador. La 
contrapartida és la necessitat de seguir invertint en tecnologia 
perquè el servei prestat estigui a l’avantguarda en tot moment. 
El risc, que un nou competidor desenvolupi una plataforma o 
servei més potent i més barat... o fins i tot gratuït.

  

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

7. Agència.- Els mitjans dediquen gairebé tots els seus esfor-
ços a cobrir informació, processar-la i publicar-la. No obstant 
això, l’alta especialització dels mitjans de nínxol els converteix 
en candidats perfectes per vendre peces a tercers. Encara que 
a priori pugui semblar que perjudica el seu negoci, al treba-
llar per a la competència, la veritat és que molts grans mitjans 
estan absorbint a mitjans de nínxol especialitzats en un tema 
concret. D’aquesta manera, el mitjà gran cobreix determinades 
àrees temàtiques amb una marca especialitzada i un equip ja 
consolidat i reconegut, mentre que el petit obté ingressos i creix 
en visibilitat. El Español ha realitzat aquest tipus de moviments 
amb El Androide Libre, per exemple: va passar de ser un bloc 
d’especialistes en el sistema operatiu Android, a la Web de re-
ferència de la mà d’un dels digitals més importants d’Espanya. 
Les sinergies permeten El Espanyol cobrir una àrea amb de-
manda d’informació, a El Androide Libre a posicionar-se com a 
referent ja tots dos, a augmentar el seu trànsit, en sumar o com-
binar les seves xifres, el que repercutirà en el preu dels anuncis 
que mostrin. Aquest model és més radical que la simple venda 
de peces soltes o les col·laboracions esporàdiques.

8. Data Broker.- Suposa la entrada dels mitjans en el negoci de 
les dades. Tot i que els mitjans no han estat molt espavilats a 

l’hora de recopilar i utilitzar les dades dels seus lectors (tot i que 
podrien haver-se comportat com Google o Facebook, en ser els 
que lliuren cada usuari els continguts que volen llegir), mai és 
tard per crear estratègies i negocis ‘data-driven’, o controlats per 
dades: només cal demanar que l’usuari hagi de registrar-se per 
accedir a un mitjà per tenir un perfil bàsic i recopilar les seves 
dades. Si s’obté l’exprés consentiment de l’usuari, el mitjà pot 
fer negoci amb aquestes dades de la mateixa manera que ho 
fan les grans companyies tecnològiques. Fins i tot repercutirà en 
la publicitat, ja que el mitjà pot negociar els seus propis acords 
publicitaris per no dependre de Google i Facebook. És una estra-
tègia cara i un model de negoci delicat: cal tenir molta cura amb 
les dades dels usuaris, sobretot un cop ha entrat en vigor el nou 
Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR).

9. Brand Licenser.- Els mitjans de comunicació poden llicen-
ciar la seva marca perquè terceres empreses la utilitzin en els 
seus productes i serveis. Aquest sistema funciona en determi-
nats mitjans de nínxol i al costat de marques relacionades amb 
el sector. Un exemple és National Geographic, que ven tot tipus 
de productes relacionats amb viatges i aventura, a més de lli-
bres. Monocle fins i tot té botigues en què venen productes que 
encaixen amb la seva filosofia.
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10. Inversor.- Aquells mitjans que estiguin aconseguint rendibi-
litat podrien reinvertir part dels beneficis en finançar noves ini-
ciatives periodístiques. D’aquesta manera, estarien assentant 
el seu futur gràcies a negocis emergents que tindran molt a dir 
en el sector. Encara que també poden diversificar i conquerir 
altres àrees. En aquest sentit, la tecnologia es converteix, de 
nou, en un important camp per al futur dels mitjans. També per 
al de les seves inversions.

11. Publicitat.- Ho hem deixat per al final perquè no per això 
és menys important: la publicitat segueix i seguirà sent un ele-
ment cabdal a l’hora de finançar un mitjà de comunicació, com 
a mínim a curt termini i fins que no es compti amb un model de 
negoci alternatiu capaç de proporcionar els diners necessaris 
perquè la qualitat del mitjà estigui assegurada. Per això, comp-
tar amb la publicitat és una opció intel·ligent que requereix, això 
sí, ser combinada amb altres modalitats d’ingressos. Només 
alguns mitjans aconseguiran seguir vivint exclusivament de la 
publicitat, principalment els que acabin amb els models invasius 
que entorpeixen l’experiència de l’usuari. (Foto: Iris – gràfic: ex-
pertgazette)

Premis Impacte’18 del Col·legi de 
Publicitaris

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques va celebrar 
aquest dimarts la Festa d’Estiu 2018, a Barcelona. Es va pro-
cedir a l’entrega dels Premis Impacte, en les seves tres cate-
gories. L’edició d’enguany, es va procedir a través d’un selecte 
jurat que va decidir els tres finalistes de cada categoria, i poste-
riorment, una votació popular decidiria els guanyadors.
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Premi Impacte Social: Enric Jové, de McCann Barcelona,  i En-
ric Nel·lo de Grey, van fer entrega del premi al Servei Català de 
Transit, guanyadors d’aquest any amb la campanya “Tots Tenim 
Família”. Els altres finalistes, van ser “El apagón. Suma tu luz”, 
de Fundació Abertis i “La gestió de comunicació de crisi durant 
els atemptats del 17A” per part dels Mossos i Protecció Civil.

Premi Impacte Innovació: Aquest any va comptar amb dos 
finalistes: “Prestamo Expansión Chrome Extension” de Banc 
Sabadell i “Heart Beat Mupi”, d’Aigua de Viladrau. Aquest se-
gon, va recollir el premi de mans de Marc Elena, secretari del 
Col·legi  i Eduard Amiel, de Carat.

Premi Impacte Comercial: L’Agència Catalana de Turisme i la 
seva brillant campanya “La ruta de l’Atzar” van pujar a l’escenari 
per rebre el premi que lliuraven Alba Roig i Alex Marquina.

Els altres finalistes que optaven al guardó eren: Seat pel seu 
gir en l’estratègia i compromís amb la marca Barcelona, i Audi, 
amb la campanya “La estrella nunca vista. El hombre invisible”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació – Foto: col-
publirp)

Lliurat el Premi Terres de l’Ebre de 
Periodisme.

Ha guanyat el primer Premi Terres de l’Ebre de Periodisme el 
treball realitzat per Andreu Prunera i Adriana Monclús, periodis-
tes de Ràdio Móra d’ Ebre - Cadena Ser, que va ser emès el 
13 de desembre del 2017 amb el títol de El tancament d’Ercros 
a Flix, programa especial. El jurat del Premi ha valorat l’esforç 
de producció d’un programa de ràdio de proximitat, amb el que 
això implica en relació als recursos disponibles, tant humans i 
materials, així com la temàtica de l’ especial, pel seu impacte 
social i econòmic al municipi de Flix i a la comarca de la Ribera 
d’ Ebre.

El segon premi ha estat compartit ex-aequo pels equips infor-
matius de les televisions  Canal 21 i Canalte per la cobertura 
i programes especials dedicats al referèndum de l’1 d’octubre. 
L’especial informatiu elaborat per la redacció de Canal 21 so-
bre l’1 d’ octubre es va completar amb connexions en directe 
i opinions d’experts al plató. En el cas del treball de Canalte, 
elaborat també pels seus serveis informatius, es van emetre 
imatges d’una trentena de periodistes, col·laboradors i ciuta-
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dans enregistrades als col•legis electoral i ha estat el programa 
més vist de la història d’aquest canal.

El president de la demarcació de les Terres de l’Ebre del CPC, 
Josep Baubí, va fer un parlament en el què va recordar que 
el territori ha perdut la majoria de corresponsalies dels mitjans 
nacionals i que, d’acord amb el Parlament de Catalunya i el 
Col·legi de Periodistes, es demanarà que les rodes de prem-
sa es convoquin sempre abans de les cinc de la tarda per fer 
compatible el treball periodístic amb la vida familiar. (Font: AEC)

Convocat el 13è premi de periodisme 
solidari Memorial Joan Gomis

Les diferents entitats impulsores del Premi de Periodisme Soli-
dari Memorial Joan Gomis han obert la convocatòria la tretzena 
edició del guardó, que consta de dues modalitats: a obres pe-
riodístiques i a la trajectòria. La dotació és de 1.500 euros per 
a cada categoria i el termini per presentar-s’hi finalitza el 30 de 
juliol. El lliurament tindrà lloc al novembre. En la primera mo-
dalitat es premien obres periodístiques escrites o audiovisuals, 
de qualsevol gènere, en català o castellà, inèdites o publicades 

(posteriors a l’1 de gener de 2017). Les obres han d’informar 
i fer visible l’acció de persones, institucions o col·lectius que 
lluitin contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social, i que 
destaquin el seu compromís o activitats a favor de la solidaritat, 
la pau, els drets humans o l’entesa entre cultures i religions.

Quant a la segona categoria, es distingeixen trajectòries pe-
riodístiques de persones, institucions, mitjans, programes, sec-
cions periòdiques o iniciatives que mostrin compromís amb una 
informació que promogui els valors solidaris del certamen. El 
jurat està format per representats de les entitats convocants: 
Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Mans Unides, 
Fundació Cultura de Pau, Facultat de Comunicació Blanquerna, 
Lafede.cat, Catalunya Religió, Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya i les revistes El Ciervo i Foc Nou, a més de la família de 
Joan Gomis i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment. (Font: CPC)
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Un dimecres de gener, de Bop Pop
Per Turner Minor / Librújula

  
El dimecres 10 de ge-
ner, Bob Pop va anar 
al quiosc i va comprar 
un exemplar de cada 
un dels diaris més re-
presentatius: El País, 
El Mundo, ABC, La 
Razón, La Vanguar-
dia, El Periódico de 
Catalunya, Expan-
sión, El Economista, 
Cinco Días, Marca, 
As, Mundo Deporti-
vo i Sport. També va 
comprar Hola!, Lec-
turas, Diez Minutos, 
Semana i Love, totes 
elles exemples d’una 
premsa del cor que no 

només ha construït part del relat social de les últimes dècades, 
sinó que lluny de funcionar com a contrapoder ha estat aquesta 
mascarada que tant interessa al poder per la seva capacitat 
de persuadir, d’entusiasmar, de funcionar com opi embriagador 
d’una societat que necessitava models als quals admirar i a 
través dels quals oblidar la contingència del dia a dia.

De la lectura de cada un d’aquests exemplars neix Un dime-
cres de gener, un breu assaig comparatiu que té com a punt de 
partida una pregunta: La premsa ens explica realment el país 
en el que vivim? A priori i des d’una innocència ja perduda, un 
hauria de poder respondre afirmativament, hauria de poder dir 
sense titubejar que després de llegir la premsa podem conèixer 
una mica més del país en què vivim. No obstant això, que la 
premsa ens expliqui la realitat és un haver de ser que no té 
un correlat en la realitat, concepte, dit sigui de pas, força aliè 
als diaris. “Els diaris no ens representen, són ‘casta’, eines de 
poder acrítiques; una plantilla en paper perfecta per dibuixar 
el conformisme d’un país i una mica del món” apunta Bob Pop 
que amb el seu llibre tracta de deconstruir el relat aquests dia-
ris “de sempre” mostrant allò que no es diu i posant el focus 
en allò que es compte, en allò que es diu sense dir i en allò 
que s’amaga dient. L’aturar-se “un dimecres de gener en el que 
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explicaven els papers aquest precís dia, com una mostra alea-
tòria i finita”, permet a l’autor, “fer una de les coses que més em 
diverteix: establir un joc de relacions entre els titulars, notícies 
i personatges que apareixien aquí com a rellevants o dignes 
d’atenció”. I aquest joc de relacions du Bob Pop a traçar un 
mapa de l’estructura político-econòmica sobre la qual se sus-
tenten no només els diaris pel que fa empreses dependents 
d’un capital, sinó quant relat històrico-social que aquests diaris 
construeixen, un relat que bé podríem definir com la història 
contemporània dels vencedors, la història que ignora i subjuga 
a la història en minúscules i als que la protagonitzen. 

En efecte, l’anàlisi comparatista comença amb la constatació 
de l’absència de dones en les notícies ofertes pels diaris, una 
absència clamorosa si es té en compte que “segons dades pu-
blicades per l’Institut Nacional d’Estadística el 14 de desembre 
de 2017, la població resident a Espanya al juliol de 2017 era de 
46.549.045 persones, de les quals 23.711.009 eren dones, el 
50.9% enfront del 49.1% que representava en aquell moment 
la població masculina resident a l’Estat espanyol”. La de les 
dones, però, no és l’única absència, perquè per als diaris el 
món és molt petit, perquè notícia no és allò que afecta qui és 
susceptible de llegir-la, sinó a qui la paga. Per aquest motiu ja 

no sorprèn que el 10 de gener no va ser un bon dia perquè un 
dels quatre milions i mig de “ciutadans no nascuts a Espanya i 
residents al nostre país” s’assabentés “de què estava passant 
al seu país d’origen a través de les notícies a la premsa espan-
yola”. I no ho va ser el dia 10 com tampoc ho van ser molts dels 
altres dies de l’any, on aquest altre món apareix només quan 
afecta el nostre món o, millor dit, al món de qui paga els diaris. 

Parlem avui de la immigració i l’anomenem crisi perquè “afecta” 
a l’ordre europeu, però no es va parlar d’això ahir, en el mo-
ment, ja massa lluny per albirar, quan encara era possible fer 
alguna cosa, quan hagués estat possible salvar les vides que la 
negligència i el desinterès van deixar morir al mar. Més ben dit, 
al món de qui paga els diaris. “Sortir viu, amb nom propi i veu és 
un privilegi gairebé exclusiu de l’home blanc, ric i heterosexual”, 
comenta Bob Pop, “els altres som o víctimes individuals o 
col·lectius sotmesos que reivindiquen els seus drets. Llegir un 
diari és veure com ens organitzen un món en contra nostre “. El 
verb “organitzar” utilitzat per l’escriptor és clau per a compren-
dre l’exercici que porta a terme en aquest llibre: Un dimecres de 
gener ens relata el procés de construcció/organització d’aquest 
món construït a la nostra contra, d’aquest món construït per a 
ser acceptat, però que no només no ens pertany, sinó en què 
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no comptem. En aquest sentit, els diaris no expliquen la realitat, 
sinó que construeixen amb el seu relat el país que ha de ser, 
però els diaris són només l’última baula de la cadena, ja que, 
com afirma en el llibre Bob Pop, “la premsa no és dels qui la 
vam comprar, és dels que la paguen”. Les notícies no es donen 
per informar al lector: es donen o no es donen depenent de qui 
paga. “Per a què serveixen els dolents, els ídols caiguts? Per-
què no donem credibilitat a res del que puguin explicar, perquè 
no ens preguntem quant de cert hi ha en les seves acusacions”, 
és a dir, perquè no gratem, perquè ens quedem en la superfície.

“Hi ha un silenci commovedor a la premsa a propòsit dels seus 
grans anunciants. I un soroll de vegades encara més commo-
vedor. Suposo que és normal. I que és un dels factors diferen-
cials que ha marcat la premsa digital que tracta de sobreviure 
gràcies als seus subscriptors”, comenta Bob Pop, qui amb el 
seu llibre obliga a preguntar no només sobre el paper de la 
premsa, sinó sobre el paper dels lectors. “Fins que els diners 
es van acabar, ens van dir que havíem decidit per sobre de les 
nostres possibilitats i la nostre única manera de seguir formant 
part d’un sistema per al qual ens havíem convertit en un error 
era mitjançant la indignació als carrers”, escriu al seu assaig 
Bob Pop, “va durar poc i va servir encara per a menys. Ara, que 

seguim fora (...) l’única manera participativa que ens queda és 
l’ofensa. Passem de consumistes a indignats i d’aquí, a ofesos. 
I allà seguim”. Vivim ofesos, però seguim sent consumistes, 
consumistes d’aquelles mateixes coses que ens ofenen, però 
de les que només coneixem la superfície. Viralitzem el motiu 
últim de l’ofensa, però no el seu origen, ni tan sols arribem a 
conèixer fins a quin punt aquest motiu és real o és una ficció 
més que ens entreté en una alienant ofensa.

“Llegir la premsa és llegir sobre els altres, els amos del capi-
tal”. Però som realment conscients d’això? Al cap i a la fi, per 
ventura no seguim consumint aquest relat? Les revistes del cor, 
en concret, Hola!, Són particularment exemplars pel que fa a 
la perpetuació del relat; a les seves pàgines, el joc de rela-
cions es fa particularment evident, els graus de separació es 
desdibuixen i els empresaris, vegeu Villar Mir, acaben ocupant 
els primers plans d’aquesta crònica de societat, que no deixa 
de ser el revers rosa de la premsa “ seriosa”. A la premsa del 
cor es veuen les relacions que la premsa “seriosa”, en part, 
amaga, però, mostrant aquestes relacions perpetua el relat dels 
qui escriuen la història -i els diaris- per a si. I és un relat que 
no ha canviat, ja que els Franco, sobretot a través de Carmen 
Martínez-Bordiu, segueixen ocupant un lloc preferent en deter-
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minades capçaleres, un lloc que -vegeu sinó el funeral de la filla 
de Franco- comparteixen amb empresaris - vegeu Villar Mir-, 
títols nobiliaris i, fins i tot, amb la reialesa. Hola! relata en imat-
ges la Transició: els que van estar, segueixen estant. “Llevat de 
les dues revistes del grup RBA, la resta (l’Hola i les que aspi-
ren a ser l’Hola sense èxit) tracten els hereus del dictador com 
a membres d’una dinastia aristocràtica. De fet, crec que quan 
treguin a Franco del Valle de los Caídos, també haurien treure 
d’allí a l’Hola”, conclou Bob Pop. El llibre, deixant de banda el 
seu to irònic i humorístic, és un dur retrat de la premsa, però 
sobretot dels mecanismes a través dels quals s’ha convertit a la 
ciutadania en ens passius d’un relat fictici construït per legitimar 
l’estructura de poder, les clavegueres, com la tomba de Franco, 
fa temps que havien de ser obertes.
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Com tractar adequadament a la gent 
gran en els mitjans de comunicació
Per José Manuel Velasco / Fábulas de Comunicación

  

A Espanya hi ha 8,7 milions de persones grans. És un col·lectiu 
en creixement, tant en nombre com en capacitat econòmica i 
esperança de vida. Els mitjans de comunicació haurien de pres-
tar-hi més atenció i, sobretot, tenir cura en el seu llenguatge 
quan es refereix a ells, evitant estereotips o generalitzacions 
que no reflecteixen la seva diversitat. Sense arribar a eufemis-
mes com “joventut acumulada” per referir-se a l’experiència que 
s’atresora amb els anys, la gent gran són molt més que jubilats, 
avis, desocupats i, per descomptat, ancians.

La importància de tractar adequadament a la gent gran va ser el 
tema de la jornada organitzada per la Federació d’Associacions 
de la Premsa d’Espanya (FAPE) i el Fòrum Lidea. Vaig tenir 
l’oportunitat de participar en representació del col·lectiu profes-
sional dels comunicadors, que també hem de ser sensibles al 
tractament que donem a la gent gran en les nostres comunica-
cions i continguts.

En el transcurs de la mateixa, el Fòrum va presentar el Decàleg 
Lidea de bon tracte periodístic a la gent gran . Reprodueixo a 
continuació les deu idees:

1. Imatge positiva.- S’ha d’oferir una imatge plural de la gent 
gran, amb activitats quotidianes i amb persones actives, dinà-
miques i alegres. Segons el tipus de notícia, la imatge que 
acompanyi ha de representar la realitat de la gent gran.

2. El terme correcte és “gent gran”.-  No fer servir denomina-
cions inadequades, com ara “vells”, “ancians” o “tercera edat”.

3. En general, no fer servir el terme “avis”.- No tots són 
àvies/es. Excepte que sigui una notícia relacionada amb els 
seus néts, hem de referir-nos a ells com “gent gran”.
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4. No referir en termes de propietat.- No els diguem “les nos-
tres persones grans”, sinó “ la gent gran de la nostra societat”. 
Ni les persones, ni els col·lectius han de ser tractats en termes 
de propietat. Si es vol donar un tracte de proximitat, és millor 
parlar del nostre entorn o societat.

5. No generalitzar.- No s’ha de dir o escriure “totes les per-
sones grans...”. Es tracta d’un col·lectiu molt heterogeni, amb 
grans diferències d’edat i variacions de salut, cultura, diversitat 
o estil de vida.

6. Evitar errors en llenguatge de gènere.- El decàleg sugge-
reix no parlar de “la gent gran” llevat que sigui una notícia refe-
rida a “homes grans”. El correcte és parlar de “persones grans”. 
Per cert, hi ha un 32,9% més de dones que d’homes.

7. Són font d’informació a consultar.-  S’ha de comptar amb 
la gent gran en parlar d’ella, “donar-los visibilitat en els mitjans 
i que siguin font directa d’informació i opinió”.

8. No són classe passiva, aporten a la societat.- Les perso-
nes grans a l’Estat espanyol “consumeixen i generen tota mena 
de béns, serveis i cultura”.

9. Usar els termes moderns i adequats.- En temes especí-
fics el decàleg recorda que s’han d’evitar termes obsolets, com 
“asils”. És més adequat parlar de residències o centres residen-
cials per a gent gran. Només el 5% de les persones grans viuen 
en aquest tipus de centres.

10. Adults i ciutadania de ple dret.- No comparar-los o tractar-
los com nens, són persones adultes i ciutadans de ple dret. 
“La gent gran ha construït amb les seves aportacions, treballs i 
idees la societat en què vivim. Hi participen i aporten en tots els 
aspectes de la nostra societat”.

Personalment em permeto fer una esmena a aquest decàleg. 
No cal oferir una imatge sempre positiva de la gent gran, sinó la 
que correspongui en coherència amb la informació que s’estigui 
proporcionant. De la mateixa manera que cal evitar generalitza-
cions vinculades a la malaltia, un estat de desocupació o dis-
capacitats funcionals també s’ha de fugir dels bancs d’imatges 
que proporcionen escenes d’una felicitat impostada i no repre-
sentativa de la mitjana del col·lectiu. (Foto: playasmexico)
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Salvador Alsius: «L’educació 
mediàtica ha de ser una preocupació 
continuada i proactiva»
Per Clara Marcos  / El Diari de l’Escola d’Estiu-Fundació Perio-
disme Plural
     

  
Quin és el paper que té el Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC) per fomentar el sentit crític, sobretot en els joves?
Les principals missions del CAC, des del punt de vista estric-
tament legal, són d’una banda controlar tot el repartiment de 

l’espai radioelèctric de Catalunya (atribució de freqüències, lli-
cències, concessions…) i d’altra banda fer una supervisió per 
garantir que els continguts no siguin nocius per als menors, 
siguin plurals políticament parlant, diversos en altres sentits, 
etcètera. El que passa és que, més enllà d’aquestes funcions, 
en té atribuïdes unes altres menys concretes, entre les quals 
hi ha el foment d’unes formes de recepció dels missatges au-
diovisuals més constructius per a l’audiència i per a la societat.

Dins d’aquestes preocupacions s’emmarca la preocupació ac-
tual, que és molt aguda en aquests moments, per l’educació me-
diàtica. Hi ha preocupació per l’educació mediàtica en diferents 
sentits: d’una part, aprendre els codis propis dels mitjans, ja que 
de la mateixa manera que s’aprèn a llegir i a escriure literatura 
també hi ha uns codis audiovisuals que cal aprendre i cal prac-
ticar, però també educar en la recepció crítica dels missatges.

Com ha de ser l’educació mediàtica?
Jo defenso que l’educació mediàtica ha de ser una preocupació 
continuada i proactiva. Què ha passat? Ha passat que com que 
no és una formació que estigui reglada –com ho estan les mate-
màtiques o el medi natural– s’ha anat deixant al voluntarisme dels 
professors i aleshores ha funcionat d’una manera reactiva. Quan 
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s’hi ha donat importància? Quan hi ha hagut senyals d’alarma de 
dir: «Ai, els mitjans de comunicació estan fent pupa».

Als anys setanta hi va haver una febre important per l’educació 
mediàtica perquè passava allò que es deia: «La televisió és un 
comecocos, és alienadora», i va haver-hi una certa preocupa-
ció per l’educació mediàtica, però es va esvair i ara ha tornat 
aquesta actitud reactiva per causa de tot el que està passant 
amb la identitat digital, l’ús dels telèfons mòbils, els influencers 
i tot aquest món de les segones i terceres pantalles. Això ha 
fet que s’encenguin una altra vegada els senyals d’alarma i hi 
hagi una reacció de dir que la manera de solucionar això és 
l’educació. A mi ja m’està bé que sigui així, que hi hagi aquesta 
preocupació, però jo crec que hauria de ser sempre, no només 
per aquestes causes reactives.

Actualment, a la societat on vivim, especialment els joves 
utilitzen noves vies d’informació i comunicació, com són 
Internet i les xarxes socials. Creu que els mitjans de comu-
nicació han deixat de tenir un poder que tenien o el conti-
nuen tenint?
Sí i no. D’una banda és veritat que els mitjans de comunica-
ció convencionals estan sent progressivament abandonats per 

l’audiència en general i per la franja juvenil en particular, i no 
és cap secret dir que els joves veuen menys la televisió. Cada 
vegada hi ha menys programes convencionals de televisió que 
els interessin i es busquen la seva televisió a la carta, i moltes 
vegades la veuen per l’ordinador o amb qualsevol altra sego-
na pantalla, no amb la pantalla familiar. Però alhora no hem 
d’oblidar que aquest és un procés lent, i que encara hi ha molts 
minuts de consum televisiu per part de nens i de joves.

Per tant, no podem dir que el que surt a la televisió ja no interes-
sa a ningú. Estem en un procés de digressió cap a unes noves 
formes de consum, i per tant hem de tenir els ulls posats tant en 
la televisió convencional –a l’hora de controlar continguts, vet-
llar perquè la televisió, sobretot pública, sigui portadora d’uns 
valors educatius cívics– com també hem de començar a parar 
molta atenció a aquest món digital que està configurant aquest 
nou entorn d’audiència juvenil.
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Vostè parlava de la figura dels influencers. Suposo que són 
la figura dels líders d’opinió que també hi ha als mitjans de 
comunicació convencionals, que s’han anat traslladant a les 
xarxes socials. Creu que és bo que hi hagi líders d’opinió a 
l’hora que cadascú es creï les seves opinions i reflexions?
Parlar en termes de bo i de dolent cada vegada em costa més. 
Quan jo era professor a les facultats de comunicació i parlàvem 
de les presumptes influències nocives de la televisió, jo sempre 
deia que al segle XIX la gent benpensant es mirava amb recel 
que la gent jove llegís novel·les. Després, evidentment, el gust 
per la lectura va ser una cosa que va passar a ser fomentada i 
les sospites van recaure sobre el cinema. I això jo ja ho he vis-
cut. Quan tenia setze anys a la meva mare la preocupava que 
jo anés molt al cinema, perquè al cinema «només s’hi poden 
aprendre coses dolentes». Després el cinema ha passat a ser 
un objecte cultural. Automàticament, doncs, la que va entrar 
a ser la dolenta de la pel·lícula va ser la televisió. En aquells 
moments, als anys setanta i vuitanta, jo deia que arribaria un 
moment que les famílies dirien: «Nen, no miris tant no-sé-què, 
mira la televisió, que és el que et convé». Pot semblar un acu-
dit, però és el que està arribant. Ens sembla que la televisió és 
una cosa més digna que posar-se a veure segons quines coses 
que la gent de catorze anys pot trobar a Internet.

Per tant, això de bo i dolent és una cosa sempre relativa. Que la 
gent jove trobi la seva manera de descobrir el món per un forat 
i que aquest format siguin els youtubers tampoc no em sembla 
que hagi de ser necessàriament dolent, és a dir, no em sembla 
que s’hagi de dramatitzar. No hem de traspassar a les famílies 
la idea que hi ha addiccions perillosíssimes dels nens als ordi-
nadors i a les pantalles. Els nens aprenen una burrada de co-
ses amb aquestes descobertes seves a través de les pantalles. 
Ara, és una cosa que s’ha de tenir mínimament controlada, i 
d’això n’hem de ser conscients les famílies i les escoles.

Què en pensa de la polèmica que va haver-hi sobre 
l’adoctrinament a les escoles?
Això de l’adoctrinament depèn sempre de la càrrega semàntica 
que es vulgui posar als conceptes i a les paraules. L’educació 
és adoctrinadora per definició. No hi ha educació que no adoc-
trini, poc o molt, el que passa és que la paraula adoctrinar l’hem 
carregada d’un valor semàntic negatiu, en el sentit de manipu-
lar i de controlar.

Jo quan era professor de Teoria de la Comunicació una cosa 
que fèiem habitualment a classe era escriure a la pissarra una 
sèrie de verbs com influir, educar, controlar, manipular i no sé si 
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posava adoctrinar. Feia fer als alumnes una reflexió sobre quins 
límits semàntics hi havia entre cadascuna d’aquestes paraules 
i, és clar, controlar sembla lleig, «controlar la ment dels altres a 
través dels missatges», però influir no tant. A partir d’aquí par-
làvem de la propaganda política, de la publicitat.

El tema és que quan algú diu que aquests nens estan adoc-
trinats, què vol dir? Sens dubte, ensenyar-los el catecisme és 
adoctrinar-los. I a més a més, en una doctrina molt concreta. 
En el camp de la religió, la paraula adoctrinar ha tingut fins i tot 
connotacions positives: ensenyar doctrina, anar a doctrina, que 
és el que feien abans els nens quan sortien de classe i anaven 
que els ensenyessin el catecisme per poder fer la primera co-
munió. Ara s’ha donat tota aquesta càrrega política a la paraula 
adoctrinar, però, en fi, tot depèn d’allà on vulguem arribar i com 
vulguem fer servir la paraula com a arma llancívola.

En aquest sentit, quin creu que és el paper que haurien de 
tenir els professors a les aules? Han de fomentar el debat 
entre alumnes? Entre alumne i professor? Han de mostrar 
les seves opinions?
Sí, sí, absolutament. De fet, en els materials que nosaltres hem 
posat ara a l’abast de les escoles moltes de les activitats jus-

tament es basen en això, tant compartir la recepció dels mis-
satges dels mitjans convencionals o del YouTube com posar en 
comú totes les experiències de les xarxes socials. Parlar-ne. 
Això passa en educació mediàtica, en educació sexual, en edu-
cació en valors…

(...)

Tornant a les fake news. Si hi ha una fake news als mitjans 
de comunicació, el CAC pot fer-hi alguna cosa?
Sí i no. Nosaltres som un organisme de dret públic, per tant no 
som jutges en el sentit estricte del terme, però sí que a partir 
d’una sèrie d’elements de referència actuem en certa manera 
com a jutges. És a dir, dictaminem sobre l’adequació o la no 
adequació de determinats missatges. El que passa és que fan 
falta instruments –dels quals no disposem– per decidir què és 
una notícia falsa i què no ho és. Posar-nos a dirimir sobre això 
sense uns paràmetres molt clars de decisió i sense els instru-
ments per decidir és una cosa que no podríem fer, perquè el 
que no pot fer la justícia, en qualsevol àmbit, és actuar de ma-
nera injusta, i per tant difícilment nosaltres, ara per ara, podem 
actuar frontalment contra una informació que sigui sospitosa 
de ser-ho.
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El que sí que podem fer és dir: «Això que va dir TV3 a tal infor-
matiu és objectivament fals perquè hi ha unes dades contras-
tades i per tant va incórrer en una manca d’adequació a la ve-
ritat». El que passa és que la veritat ara es comptabilitza cada 
vegada més en termes de diligència per acostar-se a la veritat, 
des del punt de vista de l’ètica periodística, perquè determinar 
el que és veritat i el que no ho és no hi ha qui ho pugui fer. Però 
sí que pots d’alguna manera avaluar si aquell periodista o equip 
ha estat prou diligent per aconseguir totes les dades neces-
sàries, contrastar totes les versions, etcètera. I això sí que ho 
hem fet en algunes ocasions.

Però, bé, la humanitat fins ara, encara que no ens ho sembli, 
ha arribat a molts acords en moltes coses. És d’esperar que, 
en aquest marc d’una humanitat que va arribant cada vegada 
més a acords globals, la lluita contra les falses notícies acabi 
imposant-se. A través de quins mecanismes? Des de fa dos o 
tres anys hi ha grans discussions, si més lleis o menys lleis, 
si autoregulació, compromisos, tallafocs… Ara hi ha moltes 
webs dedicades a caçar troles, a pescar les notícies falses, i 
són aportacions que entre tots hem d’anar fent. (Fotos: Nació 
Digital i Economiahoy)
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Podries ser tu el periodista que la 
societat necessita?
Per Pepa Bueno, periodista / La Vanguardia

En la societat actual, caracteritzada pel constant trànsit de co-
municacions, la vocació de periodista adquireix un nou relleu. 
La digitalització ha comportat canvis radicals en la forma de 
produir i consumir informació, i en aquest context, propici a la 
sobreabundància, el Periodisme està cridat a revitalitzar la seva 
condició de referent sobre el que és realment útil i rellevant.

Per estar a l’altura del desafiament, el periodista d’avui ha de 
ser un professional obert a les lògiques de l’era digital, el que 
exigeix no només conèixer les possibilitats tècniques disponi-
bles, sinó també estar en disposició d’adaptar a les quals, amb 
tota probabilitat, arribaran en el futur. És a dir, ser partícip del 
fenomen per conduir-acord al patró de responsabilitat social 
que ha de guiar la funció periodística.

Aquest últim aspecte, el del compromís amb la funció que el perio-
dista exerceix en societats democràtiques, no perd vigència amb 
la digitalització. Ben al contrari, el fet que l’ecosistema digital afa-
voreixi la volatilitat fa que la figura d’un periodista ètic i solvent es 
revaloritzi com a factor de fiabilitat dins de la incertesa. Avui les 
premisses clàssiques del periodisme tenen més vigència que mai

Tot bon periodista hauria de seguir aquests deu consells:

1. Ser realista, no afegir ni treure res per compte propi. Cal ve-
rificar cada informació abans d’escriure.

2. Les notícies estan esperant per ser comptades. Cal prestar 
atenció al que succeeix a prop, on es pot trobar moltes coses inte-
ressants de les que informar. Buscar el noticiable en la vida diària.
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3. Escriure des del punt de vista propi. Aquest angle personal, 
aquesta perspectiva, és amb el que s’aconsegueix la diferència.

4. No maquillar ni manipular les notícies, millor deixar la imagi-
nació per a altres menesters. A ningú li agraden les mentides i 
el públic no les perdona.

5. Una descripció simple sempre és millor que una exageració.

6. Ser precís. No hi ha més informació que la informació exacta. 
La gent confia en el que s’explica, no esperen ser defraudats.

7. És difícil que la gent entengui de què estàs parlant si no 
s’escriu correctament.

8. Llegir molt i expandir el vocabulari, una història curta no serà 
tan emocionant si repeteix paraules en cada línia.

9. Cal tenir cura de les fonts.

10. Portar sempre un quadern, un portàtil, un mòbil, una càme-
ra ... Mai se sap quan pot passar alguna cosa interessant.

“El bon periodisme és on hi ha un bon periodista, amb eines per 
fer-ho i llibertat per explicar-ho... en una pàgina d’un diari -de 
paper o digital-, en un minut de ràdio o de TV... En aquest mo-
ment de transformació i incertesa en el món de la comunicació, 
quan tants companys han perdut els seus llocs de treball i les 
empreses busquen sortides a la crisi... a mi m’agrada recordar 
que els suports canviaran però l’essència del nostre treball se-
gueix sent la mateixa i imprescindible... estar on ocorren les co-
ses, parlar amb tots els que tinguin alguna cosa a dir i explicar 
amb honestedat... i això només saben fer-ho els periodistes”. 
(Gràfic: Periodismo Digital)
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Un de cada tres espanyols és “només 
mòbil”. A Espanya ja hi ha més 
usuaris mòbils que d’escriptori: 127%
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació i Ditrendia

Segons Fernando Rivero, CEO de Ditrendia “El mòbil ja és el 
nostre principal dispositiu però en la nostra manera d’usar-lo 
estan influint ara la Intel·ligència Artificial, els chatbots o els as-
sistents de veu. Els canvis es produeixen tan ràpidament que 
cal estar permanentment actualitzats per no quedar-nos enrere. 
Aquesta cinquena edició de l’informe mobile ens ajuda a enten-
dre com aquests canvis influeixen en la forma en què connec-
tem amb els nostres clients i quina demanda l’usuari d’avui”.

Ditrendia acaba de fer públic el seu informe Mobile a Espanya 
i al Món 2018, del qual en fem un resum en aquest Dossier i 
recollim les conclusions més interessants,

Els assistents virtuals guanyen terreny.- A l’Estat, el mòbil 
es manté com el dispositiu favorit pels espanyols per accedir 
a internet, utilitzat pel 97% de la població. La caiguda de la 

venda de tauletes al món (6,8%) s’estabilitza, tot i que no fre-
na, a causa principalment a l’ús que se li dóna (vídeo o lectu-
ra), que no afecta el rendiment, i l’augment de la mida de les 
pantalles dels smartphones. El mercat mundial dels dispositius 
connectats i wearables segueix creixent a passos de gegant, 
augmentant les seves vendes en un 20% cada any. S’espera 
que el 2022 es venguin 243 milions d’unitats al món. L’internet 
de les coses serà la tecnologia amb major creixement d’aquí al 
2020. La immersió de les Smart homes guanya cada vegada 
més terreny, sent els Millennials els que més aposten per les 
cases intel·ligents.

D’altra banda, els chatbots són cada vegada més populars. En 
2018, un 15% dels consumidors de 195 països del món han 
iniciat converses amb alguna web comercial utilitzant el xat. Els 
usuaris estan contents amb el seu servei i el valoren per ser un 
servei obert 24 hores (68%) i per la rapidesa de resposta (55%). 
Pel que fa als assistents virtuals, un 20% de les recerques de 
productes a Google al món es realitzen per veu i s’espera que 
aquesta xifra ascendeixi al 50% el 2020. Pel que fa als paga-
ments per veu, el 28% dels usuaris que disposen d’assistent 
per veu en Estats Units, Alemanya, França i Regne Unit i als 
utilitza per realitzar pagaments i enviar diners.
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En 2017, el nombre d’usuaris que es declara ‘només mòbil’ a Es-
panya puja 5 punts percentuals i supera als usuaris d’ordinador. 
L’activitat a la qual es dedica més temps al món són les xarxes 
socials i la missatgeria instantània (74%), seguides de les com-
pres (60%) i de les notícies i informació (59%).

Som realment addictes al mòbil?.- Nomofòbia, mobifilia o 
phubbing són termes cada vegada més estesos. L’ús descon-
trolat dels mòbils ha portat al fet que un de cada quatre joves 
revisi les notificacions de les seves xarxes socials en meitat de 
la nit. El 41% dels espanyols pren me-
sures per limitar el seu ús del telèfon 
intel·ligent. I encara que soni irònic, ja 
han aparegut aplicacions enfocades a 
controlar aquest ús desmesurat dels 
mòbils.

Les apps: les reines del consum 
mòbil.- Les apps suposen més d’un 
80% del temps que dediquem al mò-
bil. La mitjana mundial se situa en 2h 
diàries. Facebook lidera el rànquing 
mundial de les aplicacions amb més 

usuaris actius mensualment. Cada dia a l’Estat espanyol es 
descarreguen 4 milions d’aplicacions i el 82% dels espanyols 
només es descarrega aplicacions gratuïtes i només un 14% 
manté totes les que descarrega enfront del 79% que només 
manté les que realment utilitza. El que més valorem els espan-
yols en les aplicacions és que cobreixin una necessitat (72%). 
La primera aplicació del rànquing espanyol de les aplicacions 
amb més usuaris actius mensualment és WhatsApp, amb un 
96%. Un espanyol mitjà empra 64,35 minuts diaris a xatejar a 
WhatsApp.
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Les xarxes socials mòbils compten ja amb una penetració del 
39% del total de la població mundial i un augment del 52% res-
pecte a 2016. Facebook manté el seu lideratge com la xarxa 
social que més usuaris té al món.

A Espanya, el 95% dels espanyols es connecta a les xarxes 
socials des del seu telèfon mòbil. Pel que fa al temps dedicat, 
un de cada tres minuts que vam passar al mòbil el dediquem a 
una aplicació de xarxa social. El vídeo s’està posicionant com 
el contingut dominant en les xarxes socials.

Les vendes des del mòbil superen les vendes des de 
l’ordinador.- En 2017 el 58,9% del total de les vendes digitals es 
van realitzar des del mòbil. El mobile ecommerce ha irromput en 
el mercat. Els que més compren des del mòbil són els Millennials 
(92%), seguits de la Generació X (75%) i els Baby Boomers (33%). 
A l’Estat espanyol les vendes mòbils creixen un 30% cada any. 
El sector en què es registren més vendes des del mòbil és l’oci 
(50%), seguit de la moda (44%) i els viatges (41%). El 66% de les 
vendes realitzades des del mòbil es realitzen des d’una aplicació.
Malgrat que un 73% dels espanyols utilitza el mòbil a la fase de 
recerca d’informació sobre un producte, només un 56% l’utilitza 
durant el moment de la compra

Els usuaris responen al màrqueting mòbil.- En el 58% de la 
inversió en màrqueting en línia del món ja anava destinada als 
dispositius mòbils i s’espera que el 2019 suposi el 26% del total 
de la inversió publicitària. La inversió mòbil està creixent a un 
ritme tres vegades superior al de la resta de mitjans, a causa de 
que la conversió mòbil ha superat ja a la d’escriptori. S’espera 
que a finals de 2018 la despesa publicitària en suport mòbil hagi 
superat als Estats Units per primera vegada al de la televisió.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El 47% dels directors de màrqueting a Espanya ha inclòs una 
partida en els seus pressupostos per invertir en màrqueting mò-
bil. Els formats més utilitzats en el que va de 2018 han estat el 
vídeo, les xarxes socials i la geolocalització, amb un 64%, 60% 
i un 55% respectivament. 

Els usuaris responen al màrqueting mòbil: un 75% reconeix ha-
ver fet clic alguna vegada en un anunci a través del seu dispo-
sitiu mòbil en 2017. Els anuncis més reeixits són els relacionats 
amb els viatges i el turisme (38%), amb la música (34%) i els 
restaurants (33%).

Per a les comunicacions, el consumidor continua preferint rebre 
informació comercial de tot tipus a través del correu electrònic, 
enfront de les notificacions a través de les apps o els SMS.

Els directors de màrqueting posen en focus en l’experiència 
d’usuari, ja que els consumidors són cada vegada més exigents i 
impacients. La velocitat de càrrega d’una pàgina al mòbil s’imposa 
com un requisit imprescindible: el 90% dels usuaris abandona una 
pàgina al seu telèfon intel·ligent si triga més de 5 segons a carre-
gar. I la probabilitat d’augment de la taxa de rebot ascendeix fins al 
123% en el cas de trigar 10 segons a carregar-se.

Banca mòbil.- Espanya és ja el cinquè país del raking europeu 
en penetració de la banca mòbil enfront de la banca en línia. El 
52% dels usuaris accedeixen des del mòbil davant un 62% que 
ho fa des de l’ordinador. El 27% dels Millennials i usuaris de la 
Generació Z en el món tria l’app mòbil com el canal preferit per 
a realitzar accions amb el seu banc, mentre que els majors de 
55 anys prefereixen continuar anant a la sucursal (66%) o tru-
car per telèfon (65%) per a realitzar alguna gestió.

Pel que fa a la satisfacció amb el servei, només un 45% dels 
usuaris de banca mòbil al món es considera satisfet amb 
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l’experiència d’usuari a través d’una app mòbil. En aquesta 
satisfacció, els aspectes que més influeixen són la usabilitat i 
la velocitat de càrrega. A Espanya li dediquem poc temps a la 
banca mòbil en comparació amb la resta del món (30% enfront 
del 40%). No obstant això, pel que fa a la penetració i ús de les 
fintech, Espanya es troba en el segon lloc del rànquing mundial 
d’adopció d’apps i webs fintech amb un 10,4%. Les més popu-
lars són Verse i Fintonic.

Els pagaments mòbils: cap a un món sense efectiu.-
Deu anys després de l’arribada dels pagaments mòbils, per fi 
comencen a assentar-a nivell mundial. Per primera vegada, a 
finals de 2018 més d’un terç dels usuaris de Smartphone hi 
haurà utilitzat el seu telèfon per pagar en una botiga física al-
menys un cop cada 6 mesos (34,9%).

Els usuaris han augmentat la seva confiança en les plataformes 
de pagament per realitzar les seves transaccions financeres i 
més d’un 69% considera que són segures i estan protegides 
contra el frau.

Els espanyols utilitzem els pagaments mòbils més que els eu-
ropeus. El 83% dels consumidors espanyols (enfront del 68% 

d’europeus) ha utilitzat alguna vegada un mobile wallet, ha pa-
gat amb el mòbil en botigues mòbils o físiques.

Els joves són els més propensos a utilitzar el mòbil com a mitjà 
de pagament a Espanya: un 64% l’utilitza per pagar en línia, un 
86% és usuari de diners mòbil i un 93% espera fer pagaments 
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digitals des dels seus dispositius de manera regular abans de 
2020.

La biomètrica s’ha posicionat com una de les tècniques 
d’autenticació més fiables i els consumidors les perceben com 
a mètodes senzills i efectius.

Us oferim, complert, l’Informe Ditrendia: Mobile en España y 
en el mundo 2018. Només cal CLICAR AQUÍ  (Infografies: Di-
tendria)
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Perseguint la notícia
Per Arnau Nadeu, director editorial Xarxa Línia  / Revista Co-
municació 21

Quan una moció de censura fa fora una alcaldessa d’una 
ciutat i l’endemà la millor cobertura la publica el periòdic de 
casa, és una petita victòria. Quan els que l’han tirat endavant 
i s’emporten l’alcaldia et critiquen, també ho és. “No hi ha res 
més periodístic que resistir la vanitat o la ira de l’ídol del poble”, 
escrivia ja fa uns anys Ramon Besa en un article titulat Fugint 
de la notícia. Un text que hauria de ser de lectura obligatòria a 

les universitats on s’ensenya aquest ofici, en hores crítiques, 
del Periodisme.

Sobretot en aquelles on la premsa de proximitat es tracta com 
es mereix. On li dediquen assignatures concretes i la presti-
gien. On tenen clar que ja fa anys que les publicacions locals, 
almenys les que estan ben fetes i tenen empreses editores 
compromeses al darrere, han deixat de conformar-se a ser una 
escola de periodistes. On saben que s’han consolidat com una 
opció igual de vàlida per fer carrera i guanyar-se un sou expli-
cant històries, que no és poca cosa.

En els últims mesos he tingut la sort de poder tornar a trepi-
tjar la universitat, convidat de tant en tant per professors que, 
encertadament, creuen que portar professionals en actiu a les 
aules és un bon aprenentatge per als seus alumnes. A diferèn-
cia de quan jo estudiava, ara hi ha assignatures que per a un 
periodista local són un orgull. Comunicació de proximitat, porta-
va per títol l’última on em van deixar parlar de periodisme local i 
del que fem a la xarxa de periòdics Línia. S’ha avançat molt, és 
cert, però queda feina per fer. Sobretot quan veus que alguns 
d’aquests estudiants encara se sorprenen que un periòdic local 
faci bon periodisme. Quin mal que han fet algunes publicacions 
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reduïdes a simples productes comercials, sovint amb mal gust 
i guardant l’ètica periodística a l’últim calaix de la Redacció...

Però aquí estem. Per rebel·lar-nos-hi. Som molts els que fem 
premsa de proximitat digna. Els que ens resistim a rebaixar el 
llistó que ens autoimposem. Els que, sent conscients que els 
recursos donen pel que donen, també sabem que les coses 
sempre es poden fer millor. Els que som autoexigents i ens 
emmirallem en els grans, malgrat tocar de peus a terra. Els 
que creiem en el periodisme més genuí. En aquest que, lluny 
de l’anonimat de la premsa generalista, t’exigeix aguantar la 
mirada del nou alcalde que has fet emprenyar amb una portada 
crítica.

Si no hi creiem nosaltres, qui ho farà? Si no enfortim la premsa 
de proximitat nosaltres, repeteixo, qui ho farà? I això només ho 
aconseguirem fent PERIODISME. Sí, en majúscules. Perquè 
de periodismes se’n fan molts, però pocs que valguin la pena. 
I només aquests últims són els que poden fer que els lectors –i 
els estudiants, ergo futurs periodistes– hi confiïn. Que hi apos-
tin. Tornant a Ramon Besa, no podem fugir de la notícia: l’hem 
de perseguir. Costi el que costi. L’ofici es tria. I aquest és així. 
(Foto: Araomai)
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