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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: El paper anul·larà qualsevol creixement de la premsa digital els pròxims cinc anys
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El 44% del temps (74 hores/setmana) connectats a Internet. 30% en transport. 9 de cada 10 diàriament 
amb el mòbil

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els diaris generalistes posen data al seu debut amb els continguts digitals de pagament

PUBLICITAT I MÀRQUETING
I2p: Decreix la inversió en prensa, revistes, dominicals i televisió, mentre els digitals pugen un 11,0%

NOVES EINES
Politico Europe llança una plataforma per l’elaboració d’informes sobre les polítiques de la UE

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Guia pràctica de l’American Press Institute per orientar un mitjà cap a la captació d’ingressos dels usuaris

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: L’oda al periodisme d’Alma Guillermoprieto: “Sense un periodisme poderós, el món modern seria impossible”
TRIBUNA: El dircom davant els desitjos de canvi 
ENTREVISTA: Micklethwait (Bloomberg): “El futur de les novetats serà més digital, personalitzat, automatitzat i pagat”
ANÀLISI: Les universitats comencen a fer periodisme d’investigació
DOSSIER: “Blockchain” a programàtica: què, quan i com
OPINIÓ: Governs, regalin diaris, subvencionin cultura
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El paper anul·larà qualsevol 
creixement de la premsa digital els 
pròxims cinc anys
Per Dircomfidencial

La tempesta perfecta de la premsa escrita va per llarg a Espanya. 
D’una banda, el negoci del paper mantindrà el seu declivi particular 
al llarg del proper lustre, si bé cada any la contracció serà menor. De 
l’altra, el potencial del digital s’ha revelat menor del que s’esperava.

Aquest és el diagnòstic que planteja la consultora PwC al En-
tertainment and Media Outlook 2018-2022, un informe que ava-

lua la salut del sector mediàtic i que podeu llegir complert a la 
secció Publicitat i Marqueting. Com en edicions anteriors, torna 
a mirar el negoci digital com a motor de creixement. Un pronòs-
tic que al mercat dels diaris es veurà anul·lat pels estralls del 
paper.

D’acord amb aquest informe, els diaris espanyols tancaran el 
2018 amb uns ingressos de 1.398.000 d’euros, un 4,6% menys 
que l’any passat. Dins aquesta xifra, 792 milions d’euros proce-
diran de la publicitat, que caurà un 6% en imprès i creixerà un 
8,6% en digital, fins als 523 i 269 milions respectivament.

Es preveu que el 2022 la via publicitària mogui una xifra de 796 
milions d’euros, la qual cosa evidenciaria l’estancament de la 
inversió d’anunciants en premsa escrita. En aquest sentit, es 
posa en relleu un descens continuat del 5% en la publicitat de 
paper, que se situarà en els 431 milions d’euros, el que supo-
saria 92 milions d’euros menys que al tancament d’aquest any.

Encara favorables, els pronòstics de creixement per a la publici-
tat digital són inferiors als llançats en edicions anteriors. De fet, 
augura un creixement cada vegada més moderat. De la taxa de 
8,6% xifrada per a aquest 2018 es passarà al 8,2% el proper 
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any i al 7,9% el 2020. I així successivament fins a arribar al 
6,1% estimat per a finals del 2022, és a dir, 365 milions d’euros .

PwC destaca pel que fa a publicitat digital que, després de patir 
el mercat de publicitat gràfica una desacceleració el 2017, “els 
editors estan buscant fonts d’ingressos alternatives, centrant-
se en estar més a prop de l’anunciant i en el branded content, 
que es consideren els impulsors del creixement”.

En canvi, la circulació aportarà 606 milions d’euros aquest any, 
dels quals 581 correspondran a la part impresa (-9,1%), per 
només 25 milions de les diferents modalitats de pagament a 
Internet. A diferència de la pota publicitària, aquesta línia de 
negoci anirà perdent força de manera progressiva, fins a tocar 
el terra dels 452 milions d’euros d’aquí a cinc anys. 

Això es deurà a la depreciació, ja natural, del 7,3% en la difusió 
i venda en suport paper, que segons calcula la consultora serà 
de 452 milions d’euros, menys de la meitat que el 2013. La cir-
culació aportarà 606 milions d’euros aquest any, dels quals 581 
correspondran a la part impresa (-9,1%), per només 25 milions 
de les diferents modalitats de pagament a Internet.

Sota aquesta mateixa estimació, la posada en marxa de noves 
vies de cobrament a la premsa digital , com és el cas dels murs 
de pagament, no tindrà una gran incidència a curt termini. A 
l’horitzó del proper lustre, aquestes aportacions creixeran un 
8,9%, representant 34 milions d’euros, tot just 9 milions més 
que actualment.

Cal recordar referent a això que la majoria de mitjans conven-
cionals treballen des de fa temps en el disseny d’un model de 
pagament amb vista a implantar-pròximament. No obstant això, 
molts no estan sent capaços de trobar una fórmula que permeti 
cobrar pels seus continguts sense penalitzar en excés la via 
publicitària, el que unit a la necessitat d’invertir en certes eines 
podria retardar aquesta possibilitat fins després de 2019. 

Podeu ampliar la informació a la secció Publicitat i Marqueting 
d’aquest mateix butlletí: “PwC: Els ingressos digitals creixeran 
un 3,1% a Espanya fins 2022”. (Grafic: PwC)
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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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El 44% del temps (74 hores/setmana) 
connectats a Internet. 30% en 
transport. 9 de cada 10 diàriament 
amb el mòbil
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

Els temps morts cobren vida, un 30% es connecta en el trans-
port de camí a la feina o classe, segons l’últim estudi de Niel-
sen, #Nielsenbacktothegame. Si una setmana té 168 hores, 
el 44% del temps (74 hores), les passem connectats a Internet, 

encara que no sempre de la mateixa manera, ja que el on i el 
quan dibuixen al consumidor digital. Per citar un exemple, entre 
les sis de la tarda i les deu de la nit és quan més gent “surt” 
digitalment a comprar. 

Un de cada quatre espanyols és a la xarxa a aquestes hores ti-
rant de targeta o informant per a futures compres, però en canvi 
només un 16% ho fa al matí. És el nou horari de màxima au-
diència del consum, segons l’informe Nielsen Digital Consumer 
360, que en la seva primera edició analitza costat de RN SSI un 
dia qualsevol en la vida del consumidor digital.

L’únic denominador comú al consumidor en línia és el dispositiu 
doncs nou de cada deu es connecten diàriament amb el mòbil 
i un 74%, amb el portàtil. Són els nostres enllaços amb el món 
virtual on passem més temps que en el món dels somnis, més 
de deu hores de mitjana enfront de les set de dormir. En total, 
tres quartes parts de la setmana estem fent clic o estem “off”.

Si analitzem on ens connectem, el nostre espai essencial és 
la llar , especialment entre setmana, tal com fan nou de cada 
deu espanyols de dilluns a divendres. En cap de setmana, en 
augmentar els moments d’oci i passar menys temps al domicili, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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són alguns menys els que fan coincidir l’espai domèstic amb el 
virtual, un 74% en total.

Hi ha tres grans moments en el nostre dia a dia, el transport, 
el treball i l’oci . D’una banda, tres de cada deu espanyols 
es fiquen a la xarxa de camí al seu lloc de treball o al centre 
d’estudis, aprofitant en molts casos l’ús del transport públic, que 
permet que els temps morts cobrin vida.

Una vegada que vam fitxar i, fins que s’acaba la jornada laboral, 
gairebé la meitat dels espanyols es connecten en algun mo-
ment a la feina. En concret, un 46% obre una finestra de més a 
l’ordinador o no pot resistir-se a agafar per uns instants el mòbil.

Els moments d’oci en canvi són menys afins a Internet i és quan 
desconnectem més. Tot i això, més de un 30% d’espanyols no 
pot “viure” sense estar connectat en llocs públics com el parc o 
la platja o quan surt a prendre o menjar alguna cosa. I un 25%, 
quan va de compres.

Arreglar-se, vestir-se... i connectar
El primer que fem els espanyols res més despertar-nos és aga-
far el mòbil, encara que només sigui per apagar el despertador. 

La meitat dels espanyols ja està “on” amb les primeres llums 
del matí.

Així, una mica més d’un 30% consulta els seus perfils en xarxes so-
cials i gairebé un 22% llegeix la premsa online, enfront de només 
un 7,9% que llegeix la premsa impresa, de manera que preferim 
informar-nos del nostre entorn que del món. Això sí, l’arrencada de la 
jornada també té el seu punt analògic, ja que un 41% escolta la ràdio.

A partir de les nou del matí, la connexió és massiva doncs un 
80% està on a aquestes hores. Però gairebé la meitat aprofita 
estones o troba moments per fer una ullada als seus perfils so-
cials, mentre que un 35% llegeix la premsa online.

L’efecte doble pantalla i el shopping
A mesura que transcorre la tarda comença a aparèixer l’esplai 
i és en aquesta franja diària quan emergeixen dues particu-
laritats: l’efecte doble pantalla que és determinant perquè els 
anunciants puguin assegurar-se que els usuaris presten aten-
ció i retenen els missatges, i Internet com a canal de compra.

D’una banda, vuit de cada deu espanyols estan a la xarxa, però 
en les primeres hores de la tarda al voltant de la meitat veu la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tele convencional. Només a partir de les deu de la nit és quan 
es redueix el nombre d’usuaris connectats i augmenta el de 
teleespectadors, un 69,8% (deu punts menys) està a Internet i 
un 55% veient la tele.

I d’altra banda, el shopping online comença a fer acte d’aparició. 
Segons vagi avançant el rellotge, les botigues virtuals es van 
omplint. Entre les tres i les sis de la tarda, o n 19,4% fa servir 
Internet com a canal de compra, però entre les sis i les deu el 
percentatge augmenta fins al 25,8%. Ja amb la negra nit, “a 
penes” un 13% està de botigues.

Segons la responsable de Mesura Online de Nielsen Espanya, 
Maira Barcellos, “si les marques no entenen el consumidor di-
gital, estan perdent-se 74 hores a la setmana de la seva vida, 
10 hores del seu dia. Molt temps d’exposició que cal conèixer i 
entendre per encertar i fer eficients les seves campanyes publi-
citàries. No entendre la seva vida digital és no entendre la seva 
vida. Són molts euros que es perden i el risc és incremental a 
mesura que augmenten els dispositius i els canals. D’aquí la 
importància d’aquesta fotografia del consumidor digital, de sa-
ber com, quan, on i per a què es connecta”. (Infografia: Nielsen)

The Economist llança una pàgina de 
periodisme de dades per a una millor 
narració visual

The Economist ha introduït una nova pàgina de periodisme de 
dades a la seva edició impresa per implicar-se millor amb els 
lectors mitjançant la narració visual. “Detall gràfic”, que porta 
el nom de la casa en línia del periodisme de dades de The 
Economist, inclourà una història per edició setmanal per part de 
l’equip de periodistes de l’editor.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“Les històries orientades a dades la converteixen en diverses 
seccions de The Economist, però lluitem per presentar-les en 
un espai visual dins del diari”, va dir Alex Selby-Boothroyd, res-
ponsable de dades, de The Economist. “La resta del document 
és bastant dens amb text, però ara ens han donat una secció 
dedicada per explicar visualment una història triada”.

La primera edició, que es va publicar el passat 20 d’octubre, es 
basa en com les empreses privades i els poders ascendents 
estan reemplaçant el duopoli de la guerra freda a la carrera 
espacial actual, on l’equip de dades de l’editorial ha produït una 
visualització de tots els llançaments de Sputnik a SpaceX.

En una recent enquesta pública a principis d’aquest any, el 73% 
dels enquestats van dir que volien una peça de referència ha-
bitual en una sola peça de periodisme de dades en profunditat. 
(Font: Journalism - Imatge: The Economist)

El País rep el suport de la Justícia 
sobre un article analitzant TV3

  
Després de diversos mesos de plets amb el diari El País, 
l’Audiència Provincial de Barcelona ha fallat en favor del diari 
de Prisa i ha rebutjat la petició de rectificació que la cadena 
catalana demanava sobre l’article “Una setmana veient només 
TV3”. Aquest article va ser publicat el 12 de novembre de 2017 
i ha estat justificat per El País com una anàlisi crítica de la pro-
gramació de la cadena. 

El País va ser obligat a emetre una rectificació a principis de 
2018, però, el recurs d’apel·lació presentat ha acabat per do-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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nar la raó al diari. Ara, l’Audiència Provincial ha fet pública una 
resolució contra la qual no cap recurs i obliga a la CCMA a pa-
gar les costes de la primera instància, considerant que “resulta 
improcedent rectificar paràgraf a paràgraf un article que és una 
crítica en què s’aboca una opinió personal” . A més, la sentèn-
cia defensa la tasca periodística i especifica que “si s’admetés 
rectificar les crítiques amb el pretext de rebatre suposats fets 
al voltant d’allò criticat, s’estaria soscavant tot un gènere perio-
dístic, ja que no es podria criticar un llibre, una pel·lícula o una 
trobada esportiva”.

A més, els jutges apunten que “sense major esforç, qualsevol lec-
tor aprecia que l’article no transmet un relat de fets” i el cataloga 
com un article d’informació o valoració crítica emesa pel periodista 
que el signa, Íñigo Domínguez. (Font: Prnoticias – foto: CCMA)

Facebook suspèn el compte de 
Comunicació 21 per un fotograma de 
L’orgia
Continuen els casos de censura a Facebook per les fotografies 
de nus, per molt pudoroses que siguin, i ara el rebre li ha tocat 

a Comunicació 21. La plataforma ha bloquejat temporalment 
durant tres dies l’activitat del perfil de Cultura 21 (i de rebot el 
de Comunicació 21, ja que ambdós estan vinculats) per com-
partir l’article El MoMA projecta un cicle de cinema català del 
període 1968-1978, il·lustrat amb un fotograma de L’orgia, la 
pel·lícula de 1978 dirigida per Francesc Bellmunt. El problema 
és que en la imatge, on es veuen uns adults practicant el joc 
infantil del cavall fort, hi surt una noia al fons amb els pits nus, 
cosa que Facebook no accepta. La infracció no només com-
porta l’eliminació automàtica de l’impúdic article, sinó també la 
suspensió temporal dels comptes vinculats durant tres dies. 

Aquesta no és la primera vegada que la xarxa social de Mark 
Zuckerberg suspèn temporalment els perfils de Cultura 21 i Co-
municació 21. El passat maig ja ho va fer per compartir l’article 
Facebook tanca la pàgina del Tantarantana per la imatge d’un 
cul, el qual lògicament es va il·lustrar amb el cartell censurat (de 
l’obra Masticar hielo), on hi sortien les natges d’un home. (Font: 
Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’AnoiaDiari compleix 10 anys
 

El passat 1 d’octubre, l’AnoiaDiari, mitjà associat a l’AMIC, va 
complir els seus primers 10 anys de trajectòria. El diari digital, 
impulsat per Jordi Balsells, juntament amb el periodista Bernat 
Ferrer com a editor i Anna Marsal com a directora, va sorgir en 
plena crisi econòmica mundial però, gràcies al suport de lectors 
i anunciants, s’ha pogut consolidar com a mitjà de referència a 
la comarca.
Més de 29.000 notícies i més de 600 entrevistes han aconse-
guit sumar milions de visites. Hem pogut parlar amb la redacció 
del mitjà, que ens ha contestat algunes preguntes:

1. Com ha crescut el mitjà al llarg d’aquests deu anys?
L’AD va ser el primer diari digital de la comarca de l’Anoia i 
un dels pioners en l’àmbit local a Catalunya. En una època de 
predomini de la premsa escrita, amb dos setmanaris històrics 
d’edició en paper, l’entrada de l’AD va representar una nova 
manera d’explicar l’actualitat al territori. Després d’uns anys de 
creixement, el diari va patir una crisi fa 4 anys. Amb l’entrada 
d’un nou grup editor, a mitjans del 2014, el mitjà va agafar un 
nou impuls, degut especialment a la renovació de la web, dels 

continguts, la incorporació de nous col·laboradors, etc.
També cal destacar la pubicació d’un periòdic mensual gratuït, 
amb reportatges, entrevistes, articles, opinió, etc. que comple-
menten la informació del diari digital.

2. Degut als canvis tecnològics i les noves tendències, com 
s’ha adaptat AnoiaDiari?
Una de les primeres accions que va realitzar el nostre grup edi-
tor quan es va posar al davant del diari, el 2014, va ser el dis-
seny d’una nova web, més atractiva, àgil, dinàmica, oberta a la 
interactuació amb els lectors.
També hem apostat per l’activitat i presència a través de les 
xarxes a Internet.
Ara, l’enfoc, el dirigirem al protagonisme creixent del telèfon 
mòbil com a instrument d’entrada al diari.

3. AnoiaDiari va néixer en plena crisi econòmica, però va 
sortir endavant. Creieu que és un mal moment pel perio-
disme?
És un mal moment -especialment a l’Anoia, una de les comar-
ques que més ha patit i pateix la crisi,- per al negoci, per als 
ingressos publicitaris, però no per al periodisme. Ans el contrari. 
És ara quan és més necessari fer bon periodisme.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

4. Des del seu inici fins avui, com ha canviat el vostre 
equip?
El nostre equip, des dels inicis, sempre ha estat petit, ajustat 
a les limitacions pressupostàries. Hem pogut créixer, poc, am-
pliant l’àmbit de la gestió i l’administració, que eren necessaris 
i mantenint la redacció.

5. Heu fet més de 600 entrevistes, però hi ha algun perso-
natge públic que vulgueu entrevistar i encara no heu tingut 
l’oportunitat de fer-ho?
Ens agradaria entrevistar un anoienc/a que faci un gran desco-
briment en l’àmbit de la salut a nivell mundial. Igualada i l’Anoia 
estan fent una aposta per la formació i el talent, i el de la salut 
és un dels àmbits d’especial atenció.
A nivell nacional, ens agradaria entrevistar la primera Presiden-
ta de la República Catalana.

6. Què aporta AnoiaDiari que altres capçaleres no aporten?
A l’Anoia cal destacar dos setmanaris –un de pagament i un 
altre de gratuït- de dues capçaleres amb una llarga trajectòria. 
Darrerament, ha aparegut un altre diari digital. Hi ha excel·lents 
professionals, fan una bona labor i tots tenen els seu públic. No-
saltres procurem ser uns bons professionals, fent un periodisme 

de qualitat, rigorós i respectuós. Penso que, per als lectors, tots 
els mitjans oferim un bon ventall que es complementa. Nosal-
tres, tanmateix, també apostem per la crítica, l’opinió, l’anàlisi. 
En aquest sentit, creiem que ens ha ajudat molt la col·laboració 
d’un important grup de col·laboradors i opinadors i el fet que pu-
guin anar de bracet el diari digital, on hi publiquem la informació 
amb immediatesa, i el periòdic mensual, on ampliem aquesta 
informació amb articles tractats amb més profunditat.

7. Com enfoqueu el futur del mitjà? Quins projectes de fu-
tur té AnoiaDiari?
Un dels reptes més importants per al futur passa per satisfer 
les demandes dels lectors, cada vegada més coneixedors de 
l’entorn i cada vegada potencialment més participatius. Un altre 
repte és donar resposta a com ens llegiran en un futur imme-
diat, en quin format, a través de quin aparell, etc

El TOT Sant Cugat estrena nova imatge
A partir del passat divendres 19 d’octubre, l’edició en paper del 
TOT Sant Cugat estrena nou disseny. Per una banda, la nova 
portada és més fresca, amb un major predomini de la imatge i, 
per tant, més visual i menys atapeïda. Així mateix, l’interior tam-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

bé s’ha renovat amb un ordre diferent de les seccions i on la fo-
tografia ha guanyat molt més pes. L’agenda de la setmana, així 
com les propostes d’oci, també prenen una major importància.

TOT Sant Cugat va començar 
la seva trajectòria fa 33 anys i 
ha sabut adaptar-se als nous 
temps, incorporant l’edició digi-
tal, potenciant les xarxes socials 
i altres avenços tecnològics fins 
a convertir-se en el que és avui: 
la publicació líder al municipi, un 
mitjà proper als seus ciutadans.

Part del grup Totmedia i mi-
tjà associat a l’AMIC, el TOT 
Sant Cugat és una publicació 
setmanal gratuïta que es dis-

tribueix a la ciutat de Sant Cugat i als seus voltants. La seva 
experiència, el rigor professional i la proximitat han aconseguit 
que es converteixi en u mitjà del tot consolidat i que 8 de cada 
10 santcugatens l’escullin a l’hora d’informar-se sobre la ciutat, 
tal com informàvem a principis d’aquest mes d’octubre.

ABC inicia una campanya de 
fidelització de lectors tancant les 
seves signatures d’opinió

ABC es prepara per al cobrament de continguts digitals que, tard o 
d’hora, ha de posar en marxa tot el sector de la premsa a Espanya. 
La capçalera de Vocento va iniciar la setmana passada una cam-
panya amb l’objectiu de temptejar l’interès dels seus lectors per 
llegir certs continguts a canvi de registrar-se. Aquells que ho facin 
tindran accés a tots els articles d’Opinió, secció sense director des 
de la sortida de Jaume González el passat mes d’abril.

Aquest procés de registre gratuït busca millorar la retenció dels 
lectors que entren directament al diari ABC. Els seus respon-
sables aposten per crear una zona premium al web que posa 
en valor les seves firmes, entre les quals es troben Isabel San 
Sebastián, Pedro García Cuartango, Carlos Herrera o Salva-
dor Sostres, entre d’altres. Fins ara aquests articles s’anaven 
pujant al web d’una manera seqüenciada al llarg del dia. Ara, 
amb aquesta estratègia, es pengen tots a primera hora del matí 
com a pas previ a l’exploració de noves estratègies que s’aniran 
introduint properament. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Santa Perpètua de Mogoda licita 
l’edició i gestió publicitària de 
L’Informatiu

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha obert el procés 
de licitació per adjudicar l’edició, la gestió de la publicitat, la 
impressió i la distribució de la publicació municipal quinzenal 
L’Informatiu. El pressupost de licitació és de 76.650,42 euros 
(sense IVA) per un contracte de tres anys (prorrogable dues 
anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de nov-
embre. La publicació té un tiratge d’11.200 exemplars i publica 
22 números a l’any que es distribueixen a totes les bústies de 
Santa Perpètua i també als equipaments municipals i públics i 
comerços de la població.

Les empreses licitadores han de presentar un pla d’execució 
dels treballs a realitzar el qual que inclogui la gestió, el personal, 
l’organització, la temporalització de la totalitat de les tasques 
i la coordinació amb l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament. 
(Font: Comunicació 21)

Grupo V llança la revista Coches 
Comerciales
 
L’editorial Grupo V estrena curs amb Coches Comerciales, una 
revista sorgida arran dels canvis que s’estan produint en el sec-
tor del transport per carretera. La nova capçalera està dirigi-
da per Eduardo Lausín. La publicació ha arribat als quioscos 
aquest mes d’octubre i informa de totes les novetats de vehi-
cles comercials i de les innovacions tecnològiques. Per tant, la 
mobilitat alternativa, que ha aterrat al món de la furgoneta i el 
transport lleuger darrere d’una menor contaminació i una major 
autonomia, tindrà un paper central. 

Amb un preu de 1,95 €, les 100 pàgines estan dedicades a 
vehicles professionals amb proves, dossiers en profunditat, 
avanços de nous models i reportatges pràctics. La revista tam-
bé amplia les seves mires cap a l’oci de les campers, els cotxes 
comercials amb ànima de turisme i el corrent SUV que ha arri-
bat al sector de les furgonetes. (Font: Infoperiodistas)
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Els diaris generalistes posen data al 
seu debut amb els continguts digitals 
de pagament
Per Premsa PR

La premsa digital es prepara per enfrontar-se a un dels majors 
reptes que l’esperen en un futur cada vegada més a curt ter-
mini. Els continguts de pagament són cada vegada un tema 
menys tabú en el sector després que diverses capçaleres re-
gionals i alguns diaris generalistes s’hagin atrevit a fer el pas.

Aquesta pràctica podria expandir-se en la resta de les capça-
leres principals del nostre país. Tal com assegura El Español, 
diaris com El País, ABC, El Mundo o La Vanguardia, comença-
ran amb el cobrament d’alguns dels seus continguts digitals en 
els propers mesos. De fet, aquesta mateixa publicació aventura 
que aquests primers passos es duran a terme en els propers 
mesos i més concretament en el primer trimestre de 2019.

 

Un dels grups de referència en aquest àmbit ha estat Vocen-
to, qui pot presumir d’haver estat pioner pel que fa a l’aposta 
i el desenvolupament de continguts digitals de pagament, in-
troduint-los en algunes de les seves principals capçaleres re-
gionals -com El Correo, El Diario Montañés  o El Diario Vasco. 
No obstant això, l’editor de ABC tindria com a estratègia am-
pliar aquests continguts a les seves 12 capçaleres regionals. 
No obstant això, el grup no revela quin serà el futur en aquest 
àmbit del seu diari principal.

Un altre dels grups que més interessat està en el desenvolupa-
ment d’aquest tipus de continguts és Prisa. Des de l’arribada 
de Soledad Gallego s’han produït molts canvis en El País, i un 
dels que més força tenen en un futur a curt termini és el de la 
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implantació de continguts de pagament en la seva versió digital. 
De moment, són els dos grups que més s’han posicionat en 
aquest sentit, però, s’espera que en els pròxims mesos, grups 
com a Unidad Editorial (El Mundo) o Godó (La Vanguardia) se 
sumin al carro de Prisa i Vocento.

La maduresa digital a Espanya 2018

  
L’Informe Minsait sobre Maduresa Digital 2018 analitza el grau 
de maduresa de la preparació de les empreses espanyoles al 
procés de digitalització i defineix les dimensions clau sobre les 
quals es despleguen els avenços aconseguits per les empre-
ses espanyoles en digitalització en la cadena de valor. Algunes 
conclusions:

• El capital tradicional segueix tenint més pes en el conjunt de 
les inversions que el capital TIC.
• La contribució de la digitalització en l’economia espanyola és 
de l’equivalent al 5,7% del PIB de 2016.
• Als Estats Units, l’aportació de valor de la digitalització multi-
plica per set la aconseguida a Espanya.
• Dos terços de les empreses espanyoles ja tenen clara la visió 
de la posició que aspiren a ocupar en el nou context digital.
Us oferim en PDF l’informe Minsait sobre Maduresa Digital 
2018. Només clicar AQUÍ   (Font: Mediàtc/Àmbit d’Estratègia)

Unidad Editorial negocia la seva 
incorporació a l’aliança programàtica 
de la premsa
Per primera vegada en molt temps, els editors espanyols es 
mostren predisposats a unir les seves forces per a una cau-
sa comuna: la supervivència del sector de la premsa escrita. 
Asfixiada per l’enfonsament del negoci del paper, voltada per 
l’oscil·lació de la publicitat digital, tres dels principals grups de 
comunicació espanyols han emprès una aliança comercial que 
aspira a millorar les seves quotes programàtiques .

COMUNICACIÓ DIGITAL
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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Aquesta empresa ha estat impulsada pel Grup Godó, Prisa i 
Vocento. Uniran les audiències de totes les seves marques per 
intentar explotar les seves espai digitals a través de la publicitat 
programàtica, una modalitat amb un ampli marge de creixement 
a Espanya. S’estima que el 25% que representa actualment 
passarà a més de la meitat en uns anys.

Alhora, es preveu que aquesta part creixent vagi a parar a la 
butxaca de Google i Facebook, actors dominants en aquest 
mercat. El marketplace dels editors de capçaleres com ABC, 
El País i La Vanguardia sorgeix per tant amb la idea d’evitar 
aquest escenari, encara que saben que el seu èxit passa per 
reunir el major nombre de publicacions. En aquest context, fonts 
del sector informen de converses amb Unidad Editorial per la 
seva incorporació al projecte. La unió de l’editora d’El Mundo, 
el digital generalista més llegit segons comScore, i Marca do-
taria a aquesta plataforma d’una posició forta en la indústria 
publicitària, donada la mida del seu inventari. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Neix Lahoradigital, el nou mitjà dirigit 
per Concha Minguela

Des del passat dilluns, el panorama de mitjans digitals compta 
amb un nou actor. Es tracta de Lahoradigital, una publicació 
dirigida per Concha Minguela, experimentada periodista, repor-
tera i excorresponsal en zones de conflicte bèl·lic que, entre 
altres coses, va dirigir el diari Gente. Tal com indiquen els seus 
promotors, Lahoradigital “neix per assenyalar, minut a minut, la 
veritat de la informació amb moltes idees i un objectiu: tornar 
la dignitat a aquesta professió”. “No podem romandre impassi-

COMUNICACIÓ DIGITAL
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bles davant el descrèdit i la insídia que impregna en els últims 
anys a aquesta digna i imprescindible professió”, assenyala la 
directora.

La mirada feminista, la preservació de les pensions, les mi-
gracions, la transició ecològica, el medi ambient, la innovació 
tecnològica i el desenvolupament de Plans Universitaris i de 
Formació per a la Joventut, així com l’agenda social, són alguns 
dels pilars principals de Lahoradigital. Minguela ha assenyalat 
que vigilaran “de prop a l’actual i a qualsevol altre govern perquè 
la transparència exigida sigui la màxima. (Font: Mediàtic(Àmbit 
d’Estratègia)

L’experiència de l’editora noruega 
Aller Media amb els murs de 
pagament personalitzats
El diari Dagbladet, amb més de 70,000 subscriptors, ha perso-
nalitzat els continguts dels seus socis a través d’algoritmes que 
analitzen el seu comportament. L’algoritme analitza la freqüèn-
cia amb la qual es publica el contingut i quins perfils similars 
d’audiència el llegeixen; impressions; quantes vegades s’ha 

mostrat un article però no s’ha fet clic; i quantes vegades un 
article converteix els lectors en subscriptors.

Com a resultat, la subscripció dels lectors va augmentar signifi-
cativament, especialment a les subscripcions d’un i tres mesos 
(l’editor també ofereix subscripcions d’una setmana i anuals). Es 
pot ampliar la informació des d’aquest ENLLAÇ. (Font: Digiday)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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I2p: Decreix la inversió en prensa, 
revistes, dominicals i televisió, mentre 
els digitals pugen un 11,0%
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació
  

Segons l’últim informe de l’I2P corresponent al tercer trimestre 
del 2018, la inversió publicitària durant els nou primers mesos 
de 2018 ha crescut un 0,5% en relació al mateix període de 

l’any anterior arribant a la xifra de 3.200,1 milions d’euros, en-
front dels 3.183,9 milions del 2017.

La premsa.- Pel que fa a mitjans digitals, són el segon mitjà en 
importància, creix un 11,0%, aconseguint 425.500.000 d’euros 
i un 13,3% de participació de mercat. Premsa, és el tercer 
mitjà en inversió publicitària, retrocedeix un 6,6%, i arriba als 
337.400.000 d’euros enfront dels 361.300.000 del mateix perío-
de de l’any anterior.

Suplements i dominicals llança un índex d’evolució del -8,4% 
sobre els nou mesos corresponents a l’any anterior i 17,6 mi-
lions d’euros. 

La televisió.- Un dels grans mitjans com és televisió baixa un 
1,7%, arribant a la xifra de 1.501,7 milions d’euros, represen-
tant el 46,9% del mercat. Una pèrdua d’un punt de participació. 
I és que els dos principals grups privats de televisió represen-
ten el 85% de la inversió en televisió. Mediaset, aconsegueix 
657.100.000 d’euros davant 662 milions del mateix període 
de l’any anterior, reportant una caiguda del 0,8%. Per la seva 
banda Atresmedia, arriba als 617.500.000 d’euros enfront dels 
639.300.000 del mateix període de l’any anterior, un descens 
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del 3,4%. La resta de cadenes nacionals en obert creixen un 
5,8% fins a arribar als 83.700.000 €

Les televisions temàtiques creixen un 8,6% i arriben a una 
inversió de 73,0 milions €. La suma de totes les televisions, 
públiques i privades, baixa un 10,6% aconseguint una inversió 
de 68.400.000 €. Cinema presenta un creixement del 4,0%, de 
manera que assoleix una xifra, en el període gener-setembre 
de 2018, de 16,2 milions d’euros.

Estimació de la inversió.- Pel que fa a l’estimació inversió 
publicitària tancament 2018, la previsió del PIB se situa en el 
2,6%. dues dècimes menys que l’última previsió, a causa fo-
namentalment del refredament del consum privat. Les dades 
econòmiques que s’esperen per a l’últim trimestre de l’any són 
de certa desacceleració, la inversió publicitària també es des-
accelerarà i en major mesura que l’economia.

I què depararà el 2019? Segons les previsions l’economia se-
guirà desaccelerant durant els propers trimestres. Alguns dels 
principals mercats d’exportació , sobretot Itàlia i Regne Unit, 
amb prou feines creixen. D’altra banda, els mercats emergents 
experimenten fortes turbulències, especialment a l’Argentina i 

Turquia, afectats per crisis financeres. La inversió publicitària 
seguirà la tendència de disminuir lleugerament la participació 
dins del PIB; passarà del 0,386 estimat de tancament de 2.018-
0,274 en l’any 2019.

Us oferim l’informe bàsic  Índex de la Inversió Publicitària, ge-
ner-setembre 2018, per gentilesa de Media Hotline-Arce Media. 
CLIQUEU AQUÍ

PwC: Els ingressos digitals creixeran 
un 3,1% a Espanya fins 2022
Per Eco Inteligencia

Mouran més de 28.000 
milions d’euros gràcies al 
streaming, la publicitat digi-
tal i la realitat virtual, en un 
mercat que tendeix cap a 
una “Convergència 3.0” en 
què gegants digitals parti-
cipen en totes les etapes 

dels processos de creació i difusió d’informació i entreteniment. 
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La digitalització dels mitjans de comunicació i la seva progressi-
va fusió amb el món de l’entreteniment provocarà una “Conver-
gència 3.0” en què es desdibuixaran encara més les fronteres 
entre aquests negocis. Així, actors de la talla d’Amazon, Ten-
cent o Facebook podrien acabar per crear, distribuir, publicitar 
i finançar continguts informatius, de ficció, esportius o lúdics 
-com els videojocs-. És una de les conclusions de l’informe ‘En-
tertainment and Media Outlook 2018-2022’, que acaba de pre-
sentar la consultora PwC.

L’informe detalla que a Espanya els ingressos digitals ja són el 
motor econòmic dels mitjans i l’entreteniment, en un mercat que 
creixerà un 3,1% fins a 2022, quan arribarà a una xifra de nego-
ci superior als 28.000 milions d’euros. Els principals responsa-
bles de la xifra seran l’streaming, la publicitat digital i la realitat 
virtual. El primer, centrat en plataformes com Netflix o Movistar 
+, guanyarà més de 900.000 subscriptors fins 2022, situant els 
seus ingressos al voltant dels 2.000 milions d’euros en 2022 
(4,1% més que el 2018). Espanya es convertirà, d’aquesta ma-
nera, en el cinquè mercat més important d’Europa Occidental.

La publicitat digital també continuarà el seu creixement, tot i 
els indicis d’alentiment. L’informe de PwC xifra en un 7,3% el 

creixement fins 2022, amb 2.547.000 en ingressos, dels quals 
la pantalla se’n portarà un 34%. La publicitat en vídeo creixerà 
més d’un 12% en aquest període, fins als 316 milions d’euros .

Una altra de les indústries que més creixerà serà la realitat vir-
tual, actualment en bolquers. El proper lustre suposarà la seva 
veritable posada de llarg en el mercat de masses global, el que 
elevarà la seva facturació fins als 387 milions d’euros, un 37,9% 
més que el 2018.

La premsa no creixerà
La cara negativa se l’emportarà, de nou, la premsa escrita. Els 
diaris perdran un 5% de la seva publicitat fins 2022, quedant-
se en 1.248 milions d’euros d’ingressos. Si se suma la pèrdua 
d’ingressos per circulació, el percentatge puja al -8,2%, justa-
ment la mateixa quantitat que s’espera que creixin els ingressos 
digitals en el sector dels diaris digitals. Un creixement que no 
servirà per compensar la caiguda de la resta de vies d’ingressos. 
Les revistes creixeran un 0,3% en els pròxims cinc anys.

Us oferim complert l’informe Entertainment and Media Outlook 
2018-2022, només cal CLICAR AQUÍ (Il·lustració: bestmediain-
fo)
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La inversió en màrqueting per al 2018 
és pessimista

La inversió en el conjunt de les activitats de màrqueting a Es-
panya l’any 2017 va ser de 31.794.000 d’euros (un 4% més que 
l’any anterior), segons l’estudi AMES, realitzat per l’Associació 
de Màrqueting d’Espanya i InfoAdex i presentat aquest dime-
cres. De cara a 2018, el grup d’experts que elabora aquest es-
tudi, preveu una desacceleració en la inversió que realitzen els 
directors de màrqueting i estimen que el creixement serà tan 
sols d’un 1’1%.

L’estudi confirma que, per quart any consecutiu, la inversió en 
màrqueting ha continuat creixent, però la xifra encara es tro-
ba per sota de la que es va assolir l’any 2010 (33.002 milions 
d’euros). No obstant això, aquest augment del 4% en la inver-
sió, mostra que l’evolució de la indústria ha estat per sobre de 
l’increment del PIB nacional que es va situar en el 2,7%. 

Un any més, les àrees de Publicitat, Comunicació i Promoció 
han concentrat la major inversió, un 59,9% del total, fet que 
suposa un 1,9% més que en el mateix període de l’exercici pas-
sat. A força distància es van situar inversió en preu (és a dir, 
descomptes) (amb un 16,2%), costos de personal de màrque-
ting (10,6%), marca i relació amb els clients (10,3%) i investiga-
ció de mercats i consultoria (2,9%). Pel que fa a la inversió en 
màrqueting digital, aquesta ha crescut un 7,2% fins a aconse-
guir els 2.281.000 d’euros. En aquest sentit destaca una dada, 
el 68% de la inversió digital prové de la publicitat a internet. 

Per primera vegada, l’estudi AMES contempla la inversió en xar-
xes socials com a part de la inversió digital, representant 220 
milions d’euros. Segons els responsables d’aquesta anàlisi, les 
xarxes socials suposen ja un 0,6% del total de la inversió en màr-
queting (4% del total de la inversió en mitjans convencionals).
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Previsions.- L’estudi AMES estima que 2018 serà un any molt 
escàs pel que fa a creixement d’inversió es refereix. Aquesta es 
situaria en 32.100 milions d’euros, un creixement de tan sols el 
1,1%. “Confiem en quedar-nos curts, però en qualsevol cas és 
la tercera part de l’expectativa de desenvolupament per 2017”, 
apuntaven els responsables de l’estudi durant la seva presen-
tació, en què reconeixien que l’any en curs està sent molt irre-
gular publicitàriament parlant. 

Us oferim l’informe Análisis del Marketing en España 2017 CLI-
CANT AQUÍ (Font: Marketing News – foto: Asociación de Mar-
keting de España)

El futur del sector de la investigació 
passa per les persones

2017 ha estat l’any de la consolidació i de l’estabilitat per al 
sector de la investigació de mercats. El creixement net global 
(descomptant la inflació i els efectes dels tipus de canvi) va ser 
de l’1%. El creixement net per a Espanya va ser del 3%, se-
gons l’Estudi sobre la Investigació de Mercats 2017 realitzat per 
ANEIMO I AEDEMO. En la seva presentació, Pepe Martínez va 

afirmar: “El gran repte ara és fer el salt i tenir en compte el nou 
rol de l’investigador de mercat” . Sobre Big Data: “El mercat és 
molt ampli, hi ha nous agents i llocs de treball en data sense 
cobrir, sens dubte hi ha molt futur” .

Pel que fa a les dades publicades, destaquen dues tendències 
contraposades: d’una banda, la fortalesa dels EUA, que creix 
un 1,6%, i d’altra la debilitat d’Europa, que disminueix un 0,7% 
(dada relativa a l’Europa dels 15). Recordem que les dues re-
gions sumen el 75% de la recerca mundial. En 5 anys, Europa 
ha perdut 2 punts de quota de mercat.

Pel que fa a les tendències per mètode, disseny o tipus de 
clients, s’observa la importància de mesurar quantitativament 
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segueix a l’alça. En 2017 torna a créixer, i aquesta vegada de 
forma molt significativa (d’un 71% al 81%), encara que en part 
aquest increment és degut a diferents criteris de mesurament. 
Us oferim part del debat de presentació a càrrec de David 
Atanet, vicepresident d’AEDEMO; Pepe Martínez, president 
d’ANEIMO i Luis Pistoni, representant d’ESOMAR a Espanya, 
en un vídeo que podeu veure i escoltar CLICANT AQUÍ (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La Generalitat treu a licitació la 
inserció d’esqueles a diaris impresos

El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació per 
adjudicar el servei de gestió per a la inserció d’esqueles a mitjans 
impresos. El pressupost base de licitació és de 170.082,65 euros 
(sense IVA) per un contracte d’un any (corresponent a l’exercici 
2019). El termini per presentar ofertes finalitza el 2 de novembre.

Els mitjans escollits per a inserir les esqueles són: La Vanguar-
dia, El País (edició Catalunya), El Periódico, El Punt Avui, Ara, 
Segre, La Mañana, Diari de Tarragona, Diari Més Tarragona-
Reus-Costa Daurada i Diari de Girona.

El càlcul del pressupost de licitació es basa en un preu per es-
quela inserida en diversos mitjans, que d’acord amb els esco-
llits seria de 6.982,26 euros de mitjana (amb IVA). La comissió 
de l’empresa concessionària es fixa en un màxim del 4%. El 
criteri d’adjudicació serà únicament l’oferta econòmica.

El motiu de la inserció d’esqueles per part del Departament és 
la defunció de ciutadans de Catalunya que hagin estat distingits 
amb la Medalla d’Or de la Generalitat o la Creu de Sant Jordi; 
presidents i expresidents del Parlament i del Govern; consellers 
i exconsellers; i ocasionalment algun altre ciutadà si Presidència 
ho creu oportú. (Font: Gencat.cat)

Grupo Zeta assegura la verificació i 
optimització de l’inventari publicitari

Grupo Zeta anuncia la seva aliança amb Integral Ad Science 
(IAS) per assegurar la visibilitat dels anuncis, la seguretat de 
marca i prevenir el frau publicitari. Aquestes són les principals 
preocupacions dels anunciants, com es va posar de manifest 
la setmana passada en el Seminari d’Estàndards de Publicitat 
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organitzat per la CIP (Comissió de la Indústria Publicitària) en la 
qual participen les principals associacions del sector. 

Anunciants, agències i mitjans advoquen per una publicitat efi-
caç, amb uns estàndards de mesurament de visibilitat consen-
suats, i garantia de seguretat de marca, que permeti un major 
creixement i desenvolupament del mercat. L’acord assolit per 
les dues companyies permetrà Grupo Zeta verificar el seu in-
ventari en termes de viewability, brand safety i ad fraud, així 
com optimitzar-lo per assolir i millorar els objectius de campan-
ya dels seus anunciants en un marc de seguretat i confiança. 
(Font: Programa Publicidad)

Digital Group executarà les accions 
en línia de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Cata-
lunya acaba de resoldre 
el seu nou acord marc pu-
blicitari que estarà vigent 
fins a l’any 2021 i Digital 
Group, agència de mitjans 

i màrqueting digital 360, ha entrat per primera vegada en l’acord, 
concretament al lot corresponent a les accions a Internet. En 
total s’han homologat quatre agències, de les quals l’única que 
entra per primera vegada en l’acord és Digital Group, que subs-
titueix Arena Media, adjudicatària del lot d’Internet en 2015. 
D’aquesta manera, Digital Group serà una de les agències que 
estarà a càrrec de l’execució de les accions a Internet que durà 
a terme la Generalitat durant els dos pròxims anys.

El repte de la Generalitat ara serà el de realitzar les seves co-
municacions de la forma més efectiva possible tenint en comp-
te els canvis en la distribució de la informació que cada vega-
da són més rellevants. Per a això, es donarà suport a Digital 
Group, que a través del treball diari d’optimització i estratègia, 
buscarà obtenir eficàcia i rendibilitat dels pressupostos a In-
ternet, segons els seus directius. (Font: Interactiva Digital – 
Il·lustració: El Periódico))
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Movistar llança a Espanya O2 amb 
una campanya multimèdia

La campanya de llançament de 02, l’operadora de baix cost de 
Movistar que porta uns mesos en actiu a l’Estat espanyol, pre-
senta a aquesta marca com una bombolla d’oxigen que arriba 
per donar una alenada d’aire fresc a un sector, el de les com-
panyies de telecomunicacions, cada dia menys personal i més 
automatitzat. VCCP Spain és l’agència creativa seleccionada 
per a la gestió de la marca O2 a Espanya. L’anunciant va triar 
Wysiwyg per al desenvolupament de la pàgina web.

La campanya s’estrena a la televisió en aquests dies amb 
l’espot titulat “Hola”. A més de a la televisió (amb espots de 25 
i 20 segons), la campanya de llançament està activa al mitjà 
exterior (estàtic i digital), en digital (on es duran a terme accions 
especials qualitatives de gran notorietat que posen en relleu 
la proposta de valor d’O2) i en xarxes socials. Forward Media 
maneja els mitjans. (Font: Marketing News)

DDB signa la nova campanya digital 
de Golf FTI

L’agència de publicitat DDB ha estat l’artífex de la campanya 
publicitària digital A què estem jugant?, de Golf FTI, el vehicle 
compacte de Volkswagen Golf. Sota aquest lema, l’equip de 
creatius dirigit per Jose Maria Roca de Viñals, persegueix mos-
trar el emocionant que resulta conduir el vehicle de la marca, 
en comparació amb les formes d’entreteniment que apareixen 
al vídeo de la campanya -com els patinets elèctrics i els selfies-. 
Tot això en contrast amb les notes de la cançó de Pancho Cés-
pedes, Vida loca. 

Realitzat per Gabe Ibáñez, la peça audiovisual centra una cam-
panya publicitària que estarà present en mitjans digitals fins el 
proper mes de novembre. Gràcies a aquesta, l’agència assen-
yala que la marca, Volkswagen, torna a posar valor les emo-
cions que s’associen a la conducció del model esportiu de la 
gamma Golf. (Font: Ipmark)
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Politico Europe llança una plataforma 
per l’elaboració d’informes sobre les 
polítiques de la UE
Per Marcela Kunova i Jacob Granger / Journalism

Una base de dades de 24 milions de vots i 16.000 legisladors 
permet als professionals mantenir les pestanyes sobre la polí-
tica de la UE i les negociacions de Brexit amb el nou produc-
te de servei premium. La nova tecnologia de monitorització de 
Politico Europe oferirà una “visió més profunda” sobre la legis-
lació de la UE, les parts interessades i els desenvolupaments 
de polítiques que poden convertir-se en un gran recurs per als 
periodistes. Pro Intelligence és l’últim producte del servei de 
subscripció Premium de l’organització de notícies polítiques, 
Politico Pro.
 
Pro Intelligence està informada per una base de dades de més 
de 24 milions de vots, 700.000 esmenes, 16.000 legisladors i 7 
milions d’articles de recerca del Regne Unit, Alemanya i França, 
que tornen a la primera sessió del Parlament Europeu el 1979, 
amb més països per venir. L’usuari pot filtrar la informació a 

les seves necessitats específiques, mitjançant l’ús de funcions 
interactives per veure el desglossament del vot, les visualitza-
cions i el mapatge, les comparacions de comportament de vots 
de MEP i la cerca d’esmenes instantànies.

Johannes Boege, director general de productes, Politico Europe 
va dir que el model de subscripció utilitza la tecnologia de moni-
torització recentment adquirit de Statehill Inc. per facilitar que els 
periodistes, entre altres professions, prenguin decisions ràpides 
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i informades des d’un lloc, en lloc d’arrossegament a través dels 
conjunts de dades. “El poder de Pro Intelligence rau en la mane-
ra única de canalitzar, seleccionar i presentar aquests enormes 
conjunts de dades, reduint la seva complexitat de la manera més 
significativa per als nostres usuaris”, va dir.

“A més, enriquim i descodifiquem aquests conjunts de dades 
amb una tecnologia perspicaç com ara el processament del 
llenguatge natural, que ens permet afegir una altra capa signifi-
cativa a les dades, proporcionant informació que no s’evidencia 
immediatament si observem les dades solament”.

Les línies de temps de la legislació són un exemple d’una ca-
racterística dins del quadre de comandaments de l’usuari que 
pot ajudar a fer un seguiment de les factures als usuaris, però 
les visualitzacions també són una manera fàcil d’entendre con-
textos més amplis que es poden presentar a través de gràfics, 
gràfics i representacions geogràfiques i es descarreguen ús 
propi.

Visualització geogràfica en Pro Intelligence.- Depenent del 
tipus d’història que un periodista estigui fent un seguiment, pot 
mantenir-se al dia amb els desenvolupaments mitjançant la 

configuració de notificacions personalitzables segons paraules 
clau i sincronitzar-lo amb un calendari incorporat.

Les transcripcions de debats també estan vinculades als fitxers 
fets de MEP, que també poden desglossar les seves activitats, 
preguntes, registres de vots, assistència i una cronologia de 
tweets, permetent que l’usuari faci comparacions amb altres 
països i països. Les característiques interactives de Pro In-
telligence estan dissenyades per estalviar temps i esforç als 
periodistes. Es pot sol·licitar una demostració CLICANT AQUÍ. 
(Instantània de Pro Intelligence)

Previsió de l’ús i els mitjans de 
comunicació del consumidor global 2018

  
PQ Media acaba de 
llançar la 6a edició del 
Global Global Consumer 
Media Forecast & Expo-
sure 2018-22, que propor-

ciona les dades i anàlisi més exhaustives i completes del temps 
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de consum utilitzat amb tots els mitjans -tradicionals, digitals i 
alternatius- a tot el món per regió, país, mitjans de comunicació 
plataforma, canal, generació de consum i gènere.

L’objectiu d’aquesta sèrie informativa innovadora és proporcio-
nar als agents de la indústria dels mitjans de comunicació una 
eina de planificació estratègica de missió crítica que ajudarà a 
prendre decisions empresarials més intel·ligents enmig de la 
ruptura tecnològica i la transformació digital, que reforma el pa-
norama global dels mitjans de comunicació.

L’equip d’investigació de PQ Media ha dissenyat el nou Global 
Consumer Media Usage & Exposure Forecast 2018-22 per apro-
fitar eficaçment la metodologia de recerca provada i bases de 
dades economètriques profundes per oferir la intel·ligència de 
mercat més creïble, rigorosa i accionable que examina els prin-
cipals factors de creixement i els reptes que generen els canvis 
en els hàbits d’ús dels mitjans de comunicació entre les sis ge-
neracions de consumidors, incloent les primeres dades sobre els 
emergents m-Gens, i els 20 mercats més importants del món. 

Entre els avantatges i funcions clau que ofereixen els últims 
indicis d’ús i previsió d’exposició 2018-22 de Global Consumer 

Media a través dels dos resultats esmentats anteriorment són 
els següents: 

- Comprovar el rendiment dels principals mercats mundials de 
mitjans de comunicació per països en 4 regions principals; 3 àm-
plies plataformes de mitjans digitals (en línia, mòbils i altres mi-
tjans digitals); 22 canals de mitjans digitals; 8 plataformes de mi-
tjans tradicionals clau; i 11 sitges híbrids (digitals + tradicionals);
 
- Analitzar conjunts de dades històrics i provisionals exclusives 
per a tot el període 2012-22, incloent-hi les dades històriques 
del 2012-17, estimacions de estimulació actuals per a 2018 i 
projeccions de 5 anys per al període 2018-22;
 
- Fer un seguiment de la generació de consumidors i la demo-
grafia de gènere, inclosos 6 grups de generació de claus (ex., 
Mil·lenaris, Gen-X), inclòs el primer temps dedicat a dades i 
anàlisi de mitjans que cobreixen la nova generació emergent, 
m-Gens (nascuda a partir de 2013);
 
Us oferim la descàrrega del resum executiu –gratuït- i conjunts 
de dades d’exemple del nou informe. Podeu obtenir-lo CLI-
CANT AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El Financial Times llança una eina 
d’”engagement” personalitzat que 
avalua el grau de coneixement que 
l’usuari té d’un tema

El diari Financial Times ha llançat una eina, anomenada “Knowled-
ge Builder”, que ofereix informació a l’usuari sobre el grau de co-
neixement que té d’un tema determinat en funció de les peces 
informatives que ha consumit sobre el mateix i li suggereix altres 
lectures que li poden ajudar a saber més sobre aquest assumpte.

L’eina “Knowledge Builder” del FT ofereix als lectors una pun-
tuació en temps real sobre el coneixement que tenen d’un tema 
en funció del que ja han consultat sobre el mateix i suggereix 
noves lectures per aprofundir en el tema i augmentar, per tant 
, el seu nivell de coneixement. El projecte s’ha realitzat gràcies 
a fons aportats per la Digital News Initiative (DNI) de Google i 
en col·laboració amb la companyia: CRUX, especialitzada en 
quantificar el coneixement.
 
La tecnologia de CRUX mesura l’aportació de coneixement de 
cada article sobre un tema específic. L’usuari, en funció del seu 
consum d’informació, va veient com la seva puntuació -el seu 
nivell de coneixement del tema- augmenta o disminueix en el 
temps.
 
Amb aquesta eina es pretén augmentar el nivell de “engage-
ment” i el grau de satisfacció dels usuaris que consumeixen 
un mitjà digital, on moltes vegades no és fàcil entendre el con-
text d’un assumpte o com es pot aprofundir sobre el mateix. 
Es tracta d’un sistema que pretén millorar d’una manera lúdica 
el “engagement” de l’usuari amb el medi. (Font: Journalism – 
il·lustració: Synisys)
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El Chicago Sun-Times es converteix 
en el primer diari que utilitzarà 
Chorus, el CMS de Vox Media
 
La companyia de mitjans digitals Vox Media ha anunciat que el 
diari Chicago Sun-Times serà el primer periòdic que utilitzarà la 
seva plataforma de publicació editorial, anomenada Chorus. El 
llançament del Chicago Sun-Times ja realitzat amb Chorus es 
produirà a principis de 2019. El diari també utilitza Concert, la 
plataforma publicitària creada per Vox Media.
 
Entre els mitjans que es publiquen amb Chorus es troben els 
llocs de la xarxa de Vox Media -com Vox, Recode, Eater o The 
Verge-, el web d’esports i cultura popular The Ringer o la pla-
taforma humorística de vídeo Funny Or Die. Amb la comercia-
lització del seu CMS Chorus, Vox Media passa a competir amb 
productes com Arc Publishing, del diari The Washington Post, 
i altres plataformes de publicació digital que hi ha al mercat. 
Podeu ampliar la informació des d’aquest ENLLAÇ. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)
 

Nova eina de Google per a mitjanes i 
petites redaccions

Google News Initiative, centrada en l’elevació del periodisme 
de qualitat, permet nous models de negoci i potenci que les 
redaccions innovin a través de la tecnologia. Google ha llançat 
aquest nou programa dins del seu Google News Initiative dirigit 
a mitjans petits i mitjans perquè puguin utilitzar les seves eines 
de productivitat i col·laboració (Cloud Program), concretament:

• Unlocking the cloud with a new Google News Initiative Pro-
gram - The Keyword (bloc de Google)

• Google News Initiative Cloud Program - Google News Initiative

NOVES EINES
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Els editors també estan gestionant un canvi igualment dramàtic 
en la forma de construir i executar les seves organitzacions. 
Tots els aspectes de la publicació es veuen afectats perquè els 
editors repensen com col·laboren, milloren el compromís dels 
lectors i augmenten la seva línia de fons a través de dades 
i informació. Google Cloud ofereix l’oportunitat de gestionar 
aquesta transició d’una manera intel·ligent i significativa.

Molts dels principals editors del món utilitzen Google Cloud per 
millorar la manera com dirigeixen els seus negocis i actualitzen 
les novetats per als seus lectors.  Nielsen dóna suport als seus 
prop de 45.000 empleats en 100 països amb una col·laboració 
en temps real, videoconferència rendible i més a través de G 
Suite. I el New York Times utilitza Google Cloud per codificar i 
preservar tot el seu arxiu fotogràfic de milions de fotos, posant 
un poderós recurs a mans dels seus periodistes.  Això demostra 
què és possible que els editors accedeixin a la tecnologia nativa 
del núvol i Google vol obrir aquestes oportunitats als editors 
de totes les mides. Podeu completar la informació des d’AQUÍ. 
(Font: Blog Google)

Eina per a periodistes: Auto Futures, 
centre digital gratuït per informar 
sobre la indústria de l’automoció

Què es Auto Futures? Un editor en línia que ofereix drets sense 
drets d’autor per als periodistes que informen sobre la indústria 
de l’automòbil. Com és útil als periodistes? Llançat al setembre 
per part de DMA Media, Auto Futures es descriu com un “centre 
de finestreta única” per als periodistes que informen sobre la 
indústria de l’automòbil i el seu futur.

El lloc web ofereix comunicats de premsa i continguts digitals 
de marques de la indústria sobre desenvolupaments de la in-
dústria i punts de conversa - sense necessitat d’iniciar sessió ni 
subscripció. Els visitants poden utilitzar l’eina per accedir i des-
carregar actius com ara vídeos i imatges que estiguin preparats 
per a la seva utilització, ideals per a l’hora de mantenir la data 
límit o necessiten contingut per acompanyar una peça.

Conegueu a fons Auto Futures visitant aquest link (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOVES EINES

https://www.blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/unlocking-cloud-new-google-news-initiative-program/
https://twitter.com/auto_futures
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Guia pràctica de l’American Press 
Institute per orientar un mitjà cap a la 
captació d’ingressos dels usuaris
Per Damon Kiesow / API

 
Un nou informe publicat per l’American Press Institute (API) ofe-
reix una guia pas a pas sobre com es pot fer la transició en un 
mitjà que vulgui passar de tenir una estratègia basada en els 
ingressos publicitaris a una en què els ingressos dels usuaris 
siguin l’element fonamental.

Tot i que no hi ha una única fórmula vàlida per a tots els mitjans, 
l’informe estableix una sèrie de coses que s’han de realitzar 
perquè aquesta transformació sigui efectiva. Aquests són els 
elements principals esmentats:

• Recull de dades: hem d’identificar, recopilar i emmagatzemar 
les dades rellevants del lector i comprendre la seva importància.
• Anàlisi de dades: hem d’analitzar aquestes dades i desenvolu-
par coneixements per recolzar les decisions i activitats de negoci.
• Acció de dades: hem d’eliminar les sitges interns i optimit-
zar les nostres operacions per permetre que les dades guiïn 
les nostres decisions i reduir el temps d’implementació de nous 
productes i serveis.
• Converteixi els ingressos dels lectors en l’objectiu princi-
pal: tots en la companyia han d’estar alineats al voltant d’una 
visió, objectius i incentius centrals que donin suport al creixe-
ment dels ingressos dels lectors.
• Donar una millor experiència d’usuari: hem de millorar la 
usabilitat dels nostres llocs web i aplicacions per augmentar la 
lleialtat i el compromís ( “engagement”) del lector.
• Proveu i mesureu: hem d’implementar eines per provar, co-
mercialitzar i mesurar el rendiment dels nostres programes de 
subscripció.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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• Estableixi una cultura “reader-first”: hem de reconèixer que 
la tecnologia és només una part de la solució i prendre mesures 
per permetre els canvis culturals necessaris perquè posem als 
nostres lectors en primer lloc.

Trobareu més informació AQUÍ. (Infografia: Shorenstein Center)

Idees sobre el model de negoci dels 
mitjans locals

  
El Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy de 
Harvard i el Lenfest Institute van reunir fa uns mesos a diverses 
desenes de directius de mitjans, plataformes i fundacions per 
debatre i buscar noves idees sobre el model de negoci dels 

mitjans locals. Fa una setmana van publicar l’informe sobre 
aquesta jornada amb una llarga llista de referències interes-
sants.

Les notícies locals han patit el pes de l’ecosistema de perio-
disme en fallida, amb nivells encara elevats de confiança dels 
lectors, però amb poca disminució dels dòlars de subscripció, 
mentre que els ingressos publicitaris encara pateixen. Quines 
són algunes de les solucions potencials? El grup Shorenstein/
Lenfest va identificar alguns objectius, en un informe publicat 
per Elizabeth Hansen, Emily Roseman, i Matthew Spector de 
Shorenstein i Joseph Lichterman de Lenfest. L’ informe complet 
té una gran quantitat d’exemples amb explicació, però anem a 
destacar els punts més destacats, incloent una llista dels resul-
tats d’un “exercici d’un minut al voltant d’idees prometedores 
per al camp”.

- Diversificació i enfortiment de fluxos d’ingressos per al perio-
disme.
- Creació de camps per créixer una cultura de filantròfia.
- Trobar i sembrar capital de creixement per a empreses perio-
dístiques dirigides per missions.
- Fer créixer la propera generació d’editors en l’enfocament co-
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mercial i habilitats de lideratge.
- Construcció de productes per augmentar els ingressos i el 
compromís.

Us oferim el treball sencer CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – Infografia: Mashable)

Informe d’API sobre com els mitjans 
poden escoltar i dialogar millor amb 
les seves comunitats
 
L’American Press Institute (API) ha publicat recentment un nou 
informe en el qual examina com les redaccions dels mitjans po-
den escoltar i dialogar més a fons amb les seves comunitats 
amb l’objectiu de crear relacions molt més estretes amb el seu 
públic, especialment amb aquells grups que puguin sentir-se 
marginats o poc representats pel mig.
 
En els seus diversos capítols, l’informe de l’API aborda temes 
com la manera d’identificar qui ha d’escoltar el mitjà, l’ètica i els 
principis bàsics d’una bona escolta, com trobar o crear espais 
per escoltar al públic, com optimitzar els fluxos de treball de la 

redacció per escoltar millor a l’audiència o com aquesta actitud 
d’escolta pot millorar el model de negoci del mitjà. Més informa-
ció AQUÍ. (Font: API)

L’estratègia d’automatització de 
BuzzFeed

BuzzFeed compta amb 300 milions de subscriptors a YouTu-
be, més de 100 pàgines de Facebook i BuzzFeed.com rep 
més de 200 milions de visites úniques mensuals. Les dades 
que s’extreuen d’aquestes plataformes s’utilitzen internament 
per prendre decisions i garantir que cada part del contingut tin-
gui una oportunitat justa d’arribar a l’audiència correcta. També 
compte un conjunt de models basats en el machine learning per 
ajudar a guiar el procés de publicació entre el seu gran quantitat 
de pàgines.

Com funciona? BuzzFeed agrupa automàticament paraules si-
milars que s’associïn a tots els temes coberts pel mig. Després, 
identifica els llocs de les diferents pàgines on hi ha l’oportunitat 
de promoure cert contingut. Totes aquestes accions només es 
realitzaran si l’editor humà accepta la recomanació. Si BuzzFe-
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ed no té ningú a càrrec de guarir una pàgina determinada o 
la pàgina és menys important, aquest procés és completament 
automatitzat, com es pot comprovar accedint a aquest ENLLAÇ 
sobre Automating BuzzFeed. (Font: Global Editors Network)

Hoodline, la plataforma d’informació 
local que acaba de recaptar 10 milions 
de dòlars
L’antiga Ripple News genera continguts d’interès local sobre 
20 ciutats nord-americanes. Hoodlinerecopila notícies locals de 
fonts com ABC, MSN, Yahoo o Hearst, les etiqueta i les des-
grana, oferint a altres mitjans i a empreses la possibilitat de 
descobrir potencials focus d’interès per al seu públic mitjançant 
l’ús de plantilles predissenyades. En estar indexats més de 250 
terabytes de continguts, els editors poden sol·licitar a la plata-
forma informació concreta que necessitin i omplir automàtica-
ment aquestes plantilles amb les dades trobades, de manera 
que el procés de creació d’una notícia és més ràpid i senzill. 

Hoodline acaba de rebre 10 milions d’euros d’importants inver-
sors, entre ells Rakuten, Eric Schmidt (qui fos patró de Google), 

Joichi Ito (director del MIT Media Lab) o Rakuten. La compan-
yia, valorada en 75 milions de dòlars, va formar part d’una in-
cubadora de Disney el 2017. Podeu ampliar la informació des 
d’aquest LINK. (Font: TechCrunch)

El català, entre les 40 llengües 
escollides per al nou traductor 
simultani de Google
De mica en mica es va confirmant que Google ja té desenvo-
lupats la síntesi i el reconeixement de veu en català. Una bona 
prova d’això és que el català és entre les 40 llengües triades per 
la multinacional americana per als nous auriculars que funcio-
nen amb l’aplicació de Google Assistant. Hom pot parlar en ca-
talà i una veu ho tradueix a una de les altres llengües de forma 
gairebé simultània. El nostre interlocutor només ha d’esperar 
uns segons per entendre’ns.  No és estrany que en la presenta-
ció del passat 9 d’octubre a Nova York de les novetats de Made 
by Google el català sortís com un dels exemples en pantalla 
mentre el directiu de Google Rick Osterloh feia les explicacions.
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La Plataforma per la Llengua confia que ben aviat el català si-
gui una de les llengües del guiatge de veu de Google Maps, 
d’Android Auto, de Google Home i d’altres dispositius de Goo-
gle Assistant. (Font: Plataforma per la Llengua)

El diari Jornada tanca sis mesos 
després de néixer

El diari Jornada tanca sis mesos després de néixer per problemes 
econòmics. En un comunicat, la direcció ha comunicat la decisió 
de l’Assemblea General de sòcies cooperativistes del rotatiu de 
deixar els quioscos i donar per finalitzat el projecte “en base a 
l’estat de comptes actual”. El rotatiu va néixer fa poc més de cinc 

mesos com un diari cooperatiu generalista que seguia l’actualitat 
de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears en català. L’últim 
número de Jornada es podrà comprar el 27 i 28 d’octubre.

Paral·lelament, la direcció ha engegat un Expedient de Regu-
lació d’Ocupació (ERO) de la plantilla, de 23 persones, “per 
tancar el projecte i per sufragar els compromisos econòmics 
pendents”. “Després de sis mesos de treball ininterromput per-
què el diari pogués sortir cada dissabte, no hem pogut assolir 
el creixement necessari per garantir la viabilitat econòmica del 
projecte”, apunta el text. (Font: ACN – Imatge: Vilaweb)

El Periódico regala una reproducció 
del primer número

Avui, divendres, El Periódico de Catalunya compleix 40 anys de 
vida. Per commemorar l’efemèride, amb l’exemplar del dia el 
diari regala una reproducció completa del primer número, publi-
cat el 26 d’octubre de 1978, per Grupo Zeta.

La commemoració del 40è aniversari de la capçalera es va ini-
ciar al setembre amb l’exposició 40 anys de periodisme, que es 
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va poder visitar fins al 14 d’octubre al Palau Robert de Barcelo-
na. La mostra estava formada per 120 portades i 100 fotogra-
fies en gran format que resumien en clau periodística esdeveni-
ments de les darreres quatre dècades que ja formen part de la 
memòria col·lectiva. (Font: Comunicació 21)

En marxa la 30a edició dels premis 
Pica d’Estats

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha obert la 
convocatòria de la 30a edició del Premi Turístic Internacional 
Pica d’Estats de premsa, ràdio, televisió i internet. Els treballs 
periodístics s’han de centrar en els aspectes turístics de les 
comarques lleidatanes i han d’haver estat publicats o difosos en 
qualsevol llengua entre el 19 d’octubre del 2017 i el 18 d’octubre 
del 2018. El termini per presentar treballs finalitza el proper 19 
de novembre. La deliberació del jurat tindrà lloc el 2 de febrer.

Els guardons consten de vuit categories : premsa escrita 
d’informació general; ràdio; televisió; premsa especialitzada en 
viatges i turisme; reportatge fotogràfic; premsa internacional; 
mitjans de comunicació locals, i internet.

Enguany, la dotació total és de 45.000 euros, un increment 
de 5.000 respecte a les edicions precedents. El motiu és que 
s’atorgarà un premi especial de 10.000 euros al millor treball 
entre les vuit categories, mentre que les altres set seguiran do-
tades amb 5.000 euros cadascuna. (Font: Diputació de Lleida)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.- 
Barcelona. Dissabte 17 de novembre (de 09:00h a 13:00h) - La 
tecnologia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, tant a qui 
es dedica a informar com a qui es dedica a comunicar en un 
sentit més ampli. En aquest curs, Jordi Flamarich ens mostrarà 
com generar continguts efectius amb el mòbil.

Taller d’introducció al Wordpress.- Manresa. Dilluns 5 de no-
vembre (de 15:00h a 20:00h) - Girona. Dimarts 20 i 27 de nov-
embre (de 15:30h a 20:30h) - Aquest taller, impartit per Xavier 
Codony, pretén donar les eines i els coneixements bàsics per a 
construir una pàgina web a partir de les plantilles de Wordpress 
a neòfits en la matèria sense coneixements d’HTML.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Com dissenyar un pla de màrqueting digital - Nivell avançat.- 
Barcelona. Dimarts 6 i 13 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - 
Crear un pla de màrqueting digital és el primer pas per utilitzar 
els mitjans digitals i aconseguir els teus objectius empresarials. 
En aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de 
com elaborar un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens 
permeti marcar un camí clar, amb objectius específics i mesura 
de resultats.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és a 
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i 
gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més infor-
mació i inscripció CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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L’oda al periodisme d’Alma 
Guillermoprieto: “Sense un 
periodisme poderós, el món modern 
seria impossible”
Per EFE-eldiario.es

  
La  reportera mexicana Alma Guillermoprieto ha advertit a Ovie-
do que, sense un periodisme “poderós”, “ben finançat” i res-
pectat pels governs, “el món modern, el món entrellaçat, seria 
impossible” malgrat tractar-se d’un ofici en què “costa molt no 
només viure, sinó sobreviure”.

“Com s’assabentarien vostès d’aquests i tots els altres fets i 
reptes que tenen lloc fora del seu entorn immediat sense no-
saltres, els reporters?”, va plantejar Guillermoprieto a les 1.300 
persones que omplien el Teatre Campoamor d’Oviedo durant la 
cerimònia de lliurament de els Premis Princesa d’Astúries 2018.

Per a la dona que va narrar des de les pàgines de The Guardian 
la revolució sandinista, sense els mitjans el món viuria en una 
mena de segle XI, “aïllat cadascú en el seu llogaret o el seu 
castell, igual d’ignorants els dos, convençuts que són tan reals 
les sirenes com els rinoceronts”.

Després d’advertir que quan li van notificar de matinada la 
concessió del premi de Comunicació i Humanitats va tenir el 
despertar “més rar” de la seva vida al considerar-ho una notí-
cia “impossible”. Durant la seva intervenció ha tingut també un 
record per als 45 reporters assassinats en el món aquest any 
“perquè a algú no li va agradar el que van dir d’ell”.

Així, ha recordat emocionada  l’assassinat fa any i mig de la 
seva “inclaudicable” amic Javier Valdez a la ciutat de Culiacán, 
bressol del narcotràfic de Mèxic, del qual es va assabentar des-
prés de rebre a Madrid el premi Ortega i Gasset i que li va fer 
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sentir “com si apaguessin la llum del món” atès que aquests 
assassinats,” sempre impunes”, no maten només a la víctima 
“sinó a tots els que l’envolten”.

“Maten a un per intimidar a tots. No obstant això, sóc aquí per 
dir que on maten a un, a la llarga solen sorgir-ne dos, o almenys 
un altre”, ha subratllat abans d’emplaçar a les noves genera-
cions de periodistes -”facin-, donin-li nomás”- a incorporar-se 
a un ofici on el perill és molt i es guanya poc, però en el qual 
també s’explica la història del món “tots els dies”.

Aquesta història inclou a un nen en una empobrida favela bra-
silera que es posa per primera vegada el seu vestit de carna-
val, a un candidat presidencial “ben alegre” que balla huaynos 
“apretant molt de prop a una cholita amb minifaldilla o una ca-
ravana de mares que busquen al desert mexicà als seus fills 
desapareguts.

I amb això, ha apuntat, els periodistes deixen constància “del 
que altres volen tapar” i es converteixen “en l’antídot de les 
xarxes socials amb la seva immediatesa i la seva potenciació 
de la ràbia”.

“Perquè fem falta, perquè sí es pot veure el món, perquè no 
podrem redreçar la història, però sí explicar-la i fins i tot ser 
heroics. Perquè el futur d’aquest ofici l’estan inventant avui els 
col·legues que vénen arribant, i els espera un ofici generosís-
sim, que els oferirà tresors a cada volta”, ha assenyalat.

El dia que va saber que havia estat premiada, ha recordat, va 
saber que no li tocava carregar sola amb aquest guardó “ge-
gant” sinó que se li donava com a una més entre molts repor-
ters, i va poder celebrar el reconeixement a un ofici “al qual no-
més s’entra amb grans somnis i il·lusions: veure el món, canviar 
la història, ser heroics”.

L’autora de “L’Havana en un mirall” ha tancat el seu discurs amb 
el seu agraïment a la professió periodística, als seus quaranta 
anys de vida en aquest ofici “viscuda tan esforçadament” i als 
seus col·legues, els reporters del carrer, i en particular als de 
Veneçuela, Nicaragua, Mèxic als que, ha subratllat, admira tant.
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El dircom davant els desitjos de canvi 
Per Carlos Gurpegui Vidal, professor col·laborador de la UOC 
/ COMEIN

Comparteixo amb satisfacció com la col·lecció Dircom, 
d’Editorial UOC, acaba de ser premiada amb el segell de Qua-
litat en Edició Acadèmica (CEA-APQ), reconeixement a la vi-
sió de la universitat que posa el focus en una de les realitats 
clau de la comunicació. Soc dels que creu que qualsevol en-
titat o comunitat és sensible a enriquir les seves dinàmiques 
d’informació com si es tractés d’un laboratori d’expressió en 
què assajar, innovar i reinventar estigui a l’ordre del dia dels 
grups. Humilitat i autoconeixement de les organitzacions per 
dissenyar i desenvolupar millor qualsevol pla de comunicació 
que pugui fer brillar els seus valors de marca.

Recordo gratament les consignes que, ja fa dues dècades, 
Eduardo García Matilla feia a propòsit de l’anomenat argu-
mentari, aspecte fonamental que molts obliden en el disseny 
dels plans com a instruments de gestió estratègica, de cara a 
l’adhesió de valors i la consolidació de posicionaments. D’ús 
intern i moltes vegades restringit, no cal oblidar actualitzar 
aquesta recopilació sistemàtica d’arguments, petits i grans, que 
interessen soldar i difondre l’aquí i l’ara, lligats als criteris tàctics 
dels responsables. 
 
Fa tres dècades, un altre dels meus referents, el meu estimat 
José María Ricarte, compartia les seves màximes sobre creativi-
tat publicitària, fet que ajudava a mirar amb intel·ligència i belle-
sa els nous contextos: l’exegesi de la personalitat creativa com 
a passió, intel·ligència i pacte amb la inspiració. Per Ricarte, la 
comunicació era sempre un element fonamental en la gestió del 
canvi. Sobre els plans, plantejava fer-los “sobre el que s’és o so-
bre el que es vol ser?”, perquè “es vol comunicar la realitat o un 
desig de canvi, un projecte? El present o el futur?”, deia.
 
El mateix José María Ricarte jugava amb les paraules i afirmava 
que “informar és fer saber; comunicar és fer-me saber; i persua-
dir és fer-me saber que saps”. Kathleen Reardon apuntava que 
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la persuasió és l’activitat d’intentar modificar la conducta mi-
tjançant un procés simbòlic a través d’una paraula o una imat-
ge. Travessem temps de màxima persuasió, accentuats per la 
dimensió emocional d’internet, les xarxes i els smartphones, en 
seducció omnipresent, conscient i intencionada.
 
En això de posar el focus, el nou Anuari de la Comunicació 
2018, editat per l’Associació de Directius de Comunicació, que 
ja va per la 22a. edició, identifica cinc tendències que sembla 
que marcaran el futur del sector: la intel·ligència artificial, la pos-
tveritat, la comunicació visual, el management i el màrqueting-
comunicació. El curs passat les claus se centraven en altres 
corrents com la confiança, l’estratègia, els públics interns, el 
big data, els continguts, l’empresa social i la comunicació mòbil. 
Aquest mateix any, Best Relations ha compartit les seves ten-
dències en comunicació i màrqueting sota el suggerent títol El 
instinto frente al algoritmo, tot il·luminant el valor de l’instantani 
en els nostres comportaments. Les reflexions de l’entitat per al 
2019 es centraran en La generación que transforma la tecnolo-
gía. El vertigen, doncs, està més que servit.
 
Des del món acadèmic, l’escenari dircom manté el seu abordat-
ge en la recerca de competències diverses, oblidant una cultura 

de les destreses relacionada amb aspectes motivacionals, pro-
cessos cognitius i actitudinals, preocupada per escenaris en els 
quals exercitar diferents habilitats psicosocials, resultat d’una 
creació de capacitat en què puguem desenvolupar-nos com a 
professionals i com a persones. Així, consolidarem possibles 
dinàmiques individuals i col·lectives en realitats sempre neces-
sitades de més comunicació.
 
Presentat fa molt poc, el Global Capabilities Framework recull 
onze capacitats que representen la identitat de la professió, 
agrupades en tres categories: comunicatives, organitzatives i 
professionals.
 
Capacitats de comunicació
1. Alinear les estratègies de comunicació amb el propòsit i els 
valors de l’organització.
2. Identificar i gestionar proactivament els problemes de comu-
nicació.
3. Realitzar investigació formativa i avaluativa per donar suport 
a les estratègies i tàctiques de comunicació.
4. Comunicar efectivament a través d’un ampli rang de platafor-
mes i tecnologies.
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Capacitats organitzatives
5. Facilitar relacions i construir credibilitat amb els grups 
d’interès interns i externs i amb les comunitats.
6. Construir i enfortir la reputació de l’organització.
7. Proveir la direcció d’intel·ligència contextual.
 
Capacitats professionals
8. Aconsellar i actuar com un assessor amb credibilitat per a 
l’organització.
9. Oferir lideratge organitzacional.
10. Treballar en un marc ètic de referència en representació de 
l’organització i alineat amb les expectatives professionals i de 
la societat.
11. Desenvolupar-se a un mateix i als altres, incloent formació 
professional continuada.
 
La situació actual obliga el dircom a establir un nou rol en la 
seva concepció, qüestió que passa també per revisar la forma-
ció d’aquests experts i que aquesta sigui enriquida per noves 
cibercultures, audiències, iconosferes, etc. Un nou imaginari 
queda de manifest i, amb ell, un branding que ja no és el ma-
teix. Ho deia Tom Peters al final del mil·lenni: “Si les emocions 
mouen el món... llavors les imatges de marca mouen el món”. 

Com feien els clàssics, no és altra cosa que respondre al gastat 
qui som. El primer pas d’un dircom per a la seva credibilitat. 

Trobareu més informació en aquest link. (Foto: facebook.com/
GlobalAlliancePR)
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Micklethwait (Bloomberg): “El futur 
de les novetats serà més digital, 
personalitzat, automatitzat i pagat”
Per Xarxa Global d’Editors

 Com funcionen la persona-
lització i l’automatització en 
el treball de les redaccions? 
Quin és el seu impacte es-
perat en la democràcia i el 
públic? Quin model de ne-
goci demostrarà ser sos-
tenible per a les organit-

zacions de notícies? El redactor en cap de Bloomberg, John 
Micklethwait, va respondre a les preguntes sobre com es farà el 
futur de les notícies i com Bloomberg ja ho està tractant.

Els proveïdors de notícies estan millorant per orientar les 
persones. Veu un futur en què les redaccions dels mitjans 
ja no estaran escrivint per a un públic en massa, sinó ate-
nent a un públic fragmentat a un nivell individual?
Crec que el lliurament de notícies serà encara més orientat. 

Però encara considero que el primer treball d’una redacció és re-
flectir el món tal com ho veiem a partir dels nostres informes, en 
comptes d’adaptar els informes a l’audiència. El nostre enfocament 
implica introduir lectors a temes i històries que encara no saben que 
hi estan interessats. Sí, els consumidors podran establir els seus 
propis paràmetres: donar-me totes les novetats sobre x o y. Però 
crec que encara volen saber el que pensem que és important.

Quins són els efectes de la personalització de les notícies 
sobre democràcia? Com es resol la contradicció entre les 
notícies personalitzades i l’efecte de la bombolla del filtre, 
tal com ho defineix Eli Pariser?
Em preocupa que es creïn càmeres de ressò on els consumi-
dors només reben notícies amb un gir polític determinat. I Pari-
ser té raó per preocupar-se per la naturalesa que els motors de 
cerca et donen el que vols. Però ara hi ha una més gran varietat 
de notícies que mai. No tothom a Nova York està d’acord amb, 
per exemple, notícies de Fox, però sí molts americans conser-
vadors. Aquest és un terç del país, i no van tenir aquesta opció 
fins fa relativament poc temps. La gran notícia sol saltar per tot 
tipus de barreres polítiques. Hi ha un repte per a tots els editors: 
necessitem mantenir una part de la serenitat de la impressió i 
atraure els lectors de les seves cambres de repetició.
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Es pot crear un model empresarial reeixit entorn de la per-
sonalització?
És interessant. Tots vam pensar que la personalització seria 
una de les parts definitòries de l’èxit en el comerç de notícies, 
però encara no ha passat d’aquesta manera. La gent encara 
valora la serenitat de les notícies. Encara tenen un paquet ge-
neral. Però crec que podem personalitzar, sobretot amb els but-
lletins: és útil saber què estan fent les vostres poblacions, quin 
és el clima a la ciutat on viu i el rendiment del vostre equip de 
futbol. La personalització passa pel model local.

Bloomberg esmenta que un article és “automatitzat / basat 
en algorisme” o considera que és transparent per a l’usuari 
o que no li importa?
La transparència és essencial i, sens dubte, els nostres lectors 
es preocupen. Totes les històries que es produeixen utilitzant la 
nostra tecnologia de notícies automàtica tenen un byline (“By 
Bloomberg Automation”) o una línia d’etiquetes (“amb ajuda de 
Bloomberg Automation”). També oferim una adreça de correu 
electrònic per rebre comentaris i preguntes immediates.

L’augment dels continguts automatitzats suposa una càrre-
ga per a la democràcia si no només està relacionada amb 

notícies financeres o esportives? En altres termes, creieu 
que les redaccions purament automàtiques qüestionaran 
les redaccions clàssiques en el futur, ja que serà una forma 
més barata de rebre notícies?
No crec que mai hi hagi una sala de redacció purament auto-
matitzada. Cal que els periodistes i editors prenguin decisions. 
Els guanys més importants que hem vist fins ara provenen 
d’ordinadors i humans que treballen junts. La inversió en au-
tomatització i tecnologia ens dóna un avantatge en què podem 
identificar més ràpidament el “què” d’una història: un moviment 
sobtat d’existències, o ressaltar ingressos claus o informació 
econòmica, que permet als nostres periodistes centrar-se a afe-
gir valor al respondre “Per què” d’un esdeveniment. Així doncs, 
en comptes d’un reemplaçament, és un complement a la futura 
sala de premsa.
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Vostè diu que hi ha grans forats en el periodisme local. 
Com poden automatitzar, personalitzar o altres desenvolu-
paments tecnològics reforçar la informació local? En altres 
termes, la innovació informativa és un privilegi de les grans 
organitzacions de mitjans de comunicació?
Crec que el problema de la democràcia en termes de periodis-
me local té a veure amb el model de negoci, no la tecnologia 
per se. Els diaris locals, que es basen en la publicitat, no tenen 
recursos per comprometre’s amb el periodisme d’investigació. 
La democràcia no mor en la foscor d’una gran ciutat. Hi ha 
molts punts de venda que busquen agressivament notícies na-
cionals. Però a nivell local, els polítics són menys propensos a 
ser investigats, ara com ara.

La nova tecnologia està ajudant a les redaccions, grans i 
petites. El programari de codi obert i l’ús de llenguatges de 
programació com Python i R són en realitat lliures. Els pe-
riodistes locals també poden utilitzar eines de periodisme de 
dades. No cal que sigui un Bloomberg o The New York Times 
per fer-ho. 

Fa uns mesos, vostè va dir que “la notícia és una indústria 
en transició, no en declivi”. Esteu avui en la mateixa línia? 

Quins són els riscos i les oportunitats que enfronta la in-
dústria de notícies el 2019?
Sóc optimista sobre el futur de les notícies. Es reemergeix com 
una mica més digital, més personalitzat, més automatitzat, més 
pagat i (eventualment) menys fals. En molts sentits, la història 
es repeteix, amb la principal sorpresa de la supervivència de 
tantes organitzacions de notícies establertes. Tot i que han de 
treballar més per mantenir el seu públic, la bona notícia és que 
el periodisme de qualitat està tornant. El periodisme seriós en-
cara té importància i té el poder de canviar de vida. En definiti-
va, el gran guanyador és el consumidor. (Foto: talkingbiznews)
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Les universitats comencen a fer 
periodisme d’investigació
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-tics

Prenen el relleu dels mitjans de comunicació, sumits en una 
eterna crisi econòmica que impedeix finançar costoses inves-
tigacions. Les universitats no tenen molts diners, però tiren de 
coneixement i d’una tradició investigadora que s’apliquen a una 
professió necessitada de rigor.

La investigació i el periodisme són les dues cares de la mateixa 
moneda, encara que la falta d’aquestes hagi enfosquit tan ín-

tima unió durant els últims anys. No li ha anat millor a la Uni-
versitat, almenys a Europa: la caiguda del finançament públic 
a causa de les retallades derivades de la crisi ha perjudicat a 
aquestes màquines de generar coneixement, minvant una ca-
pacitat implícita a uns organismes que viuen per i per a això.

Com als Estats Units tot és diferent, els seus mitjans han se-
guit fent potents investigacions tot i la crisi (que també han pa-
tit), cosa que no ha evitat que les universitats hagin entrat de 
ple en el periodisme d’investigació, i no amb ànims purament 
acadèmics. Consideren que la societat necessita investigacions 
profundes que requereixen “un ús intensiu de recursos”, una 
necessitat que “arriba en un moment de gran tensió financera 
per a una indústria de les notícies massivament alterada per les 
noves tecnologies i el canvi econòmic”, com expliquen Christo-
pher Callahan, de la Universitat Estatal d’Arizona, i Leonard 
Downie Jr., professor de periodisme i antic editor executiu de 
The Washington Post.

Periodisme d’investigació en universitats
En aquests moviments tenen molt protagonisme filantrops i fun-
dacions, que als Estats Units donen amb generositat diners i mi-
tjans a les universitats. Un exemple d’aquestes col·laboracions 
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és el Knight Center, adscrit a la Universitat de Texas. Se centra 
en la formació de periodistes, principalment, en ocasions mi-
tjançant cursos gratuïts disponibles en línia per a tothom. Però 
el cas de la Fundació Scripps Howard deixa de banda la forma-
ció i entra de ple en la pràctica: ha lliurat tres milions de dòlars 
a la Escola de Periodisme i Comunicació Walter Cronkite, de la 
Universitat Estatal d’Arizona, i altres tres milions a la Facultat 
de Periodisme Philip Merril, de la Universitat de Maryland, per-
què fundin els Centres Howard per Periodisme d’Investigació. 
El seu objectiu és crear grans periodistes d’investigació, però 
també produir els seus propis reportatges. Entre els professors 
ja hi ha diversos premis Pulitzer.

El programa no és del tot nou, almenys per Cronkite: disposa 
d’una plataforma, a manera de mitjà de comunicació, que publi-
ca informació i recerca sobre temes d’interès públic que afecten 
el sud-oest dels Estats Units. Compta amb oficines a Phoenix 
(Arizona), Washington i Los Angeles. Més que alguns mitjans 
generalistes. I aprofita que els seus objectius no són econò-
mics per servir de contrapès als mitjans comercials, de manera 
que informa sobre minories poc representades en la premsa 
de masses. Els seus treballs també es difonen a la PBS, la 
televisió pública nord-americana, el funcionament permet que 

fundacions, universitats i organismes sense ànim de lucre dis-
posin d’espais per inserir els seus continguts.

Aquest centre de periodisme d’investigació utilitzarà les tècni-
ques i eines per a periodistes que ja estan al mercat, cosa que 
fusionarà amb la capacitat investigadora de la Universitat per 
a “explicar històries poderoses i participar de manera més sig-
nificativa amb noves audiències”, expliquen els dos experts. A 
més, crearà un enfocament multidisciplinari per atraure profes-
sionals d’àrees com la comptabilitat, antropologia, història, dret 
o medicina, amb l’objectiu de “produir històries més profundes, 
perspicaços i impactants per servir millor als lectors, als espec-
tadors i al país”. (Foto: UAB)
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“Blockchain” a programàtica: què, 
quan i com
Per Marcos Luengo, fundador i CEO de Adman Media / Marke-
ting News

  
Es diu que ‘blockchain’ és la tecnologia més disruptiva que ha 
arribat a les nostres vides després d’internet. Encara que el seu 
origen resideix en les moneda digital i sobretot s’està aplicant 
en operacions comercials, s’estan desenvolupant moltíssims 
més usos. I un d’ells té a veure amb la publicitat programàtica.

Però abans de res, què és ‘blockchain’?

‘Blockchain’ és una xarxa de dades estructurada en blocs que 
garanteix la  seguretat i fiabilitat de qualsevol transacció. Ve-
gem-ho més clar amb una analogia: imagina que tens un llibre 
de comptes digital en el qual s’apunten totes les transaccions 
que realitzes.

Ara imagina que aquest llibre de comptes no el tens només tu, 
sinó que hi ha  milers de còpies distribuïdes i connectades entre 
si. Cada vegada que tu vulguis realitzar qualsevol transacció o 
moviment, primer s’ha de comprovar que realment pots fer-ho 
contrastant la informació que hi ha a les diferents còpies del 
llibre de comptes.

Després, quan la transacció estigui acceptada i es pugui dur 
a terme, es modificarà la informació corresponent a les còpies  
d’aquest llibre.

Si alguna d’aquestes còpies mostra un error o una operació 
que no està indicada en la resta de còpies, de seguida salten 
les alarmes.
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Diguem que és una  gran base de dades distribuïda i segura 
(perquè està xifrada)  que es pot aplicar a qualsevol tipus de 
transacció de valor, tal com explica  Alex Puig, CEO at  Alastria 
Blockchain Ecosystem, en aquest vídeo.

I com s’aplica blockchain en publicitat programàtica? Una de 
les funcions del ‘blockchain’ en publicitat programàtica és com-
batre el frau i garantir el  Brand Safety.

Per exemple, una marca compra inventari a cinc publishers 
de forma programàtica. En aquest cas, els cinc publishers, els 
SSPS amb què treballen els publishers, les agències de mi-
tjans de l’anunciant, els DSPs.... Tots podrien formar una xarxa 
connectada de dades en el qual totes les impressions i clics 
comprats programàticament estiguessin registrats  de forma 
conjunta.

Cadascun d’aquests actors tindria diferents tipus d’accés  a 
aquests “llibres de comptes d’impressions” (aquest terme és 
inventat i no oficial, només té una raó explicativa), de manera 
que hi hauria una  transparència completa de tot el procés i una 
seguretat total per la encriptació i distribució  de les dades.

“Cada membre de la xarxa és un node que emmagatzema una 
certa quantitat de dades en els seus servidors i obté recompen-
ses”, aclareix a Digiday Pavel Cherkashin, cofundador i CEO 
d’Blockchain Programmatic Corporation. Això vol dir que l us 
diferents nodes que formen la xarxa no tenen tota la informació, 
sinó només una part  del total.

Què diu la IAB sobre ‘blockchain’? Aquestes són, de forma re-
sumida i traduïda, algunes de les declaracions que té publica-
des la  IAB  al seu web:

- “La tecnologia ‘blockchain’ pot oferir una  major eficiència, da-
des fiables i d’alta qualitat”.

- “Pot crear un  mitjà més eficient  pel qual dues o més parts 
anònimes o semianónimas puguin completar diversos tipus de 
transaccions a baix cost”.
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- “No hi ha ni un punt de fallada ni lloc d’accés per hackers ma-
liciosos. Per tant,  millora la seguretat de les dades”.

- “Proporciona una  capa de confiança i transparència  que no 
sempre està disponible dins dels mitjans i processos publicitaris”.

- “Si bé ‘blockchain’ no solucionarà tots els problemes de la tec-
nologia publicitària, pot ser útil  en situacions de desavantatge 
en la cadena de subministrament (és a dir, quan falta informació 
entre ‘publisher’ i anunciant)”.

De la teoria a la pràctica
Del dit al fet hi ha un tros, però en el cas de ‘blockchain’ en pro-
gramàtica, hi ha força més que això. Vegem el perquè.

En primer lloc, segons expliquen a The Drum, és la  quantitat 
d’espai  que necessita aquesta tecnologia. Les transaccions i 
els seus registres en tots els nodes de la cadena es tradueixen 
en  centenars de ‘gigabytes’ que no deixarien d’augmentar  a 
mesura que vagi passant el temps.

El que ens porta al segon punt: utilitzar ‘blockchain’ en progra-
màtica i anar registrant cada transacció necessita  temps  per 

gestionar i actualitzar dades, cosa que  va en contra de la imme-
diatesa  en qüestió de mil·lèsimes de segon que es porta a terme 
a la compra-venda d’impressions de la publicitat  programàtica.

“Pel que he llegit, ‘blockchain’  només pot gestionar 2.000 
transaccions per segon,  mentre que en  programàtica  estem 
gestionant  milions de transaccions per segon”, aclareix Nick 
Jordan a Digiday, fundador de la companyia de data trading 
Narrative I/O.

També afirma que  tot i que ‘blockchain’ pogués  processar 100 
mil milions d’impressions al dia,  només tres o quatre empreses 
com Google o Amazon tindrien la capacitat logística  per poder 
gestionar aquests volums de dades.

Un altre factor en contra és la  sostenibilitat. El consum anual 
d’electricitat a ‘bitcoin’ (basat en ‘blockchain’) està estimat en 
un 0,13% del total d’electricitat consumit. És a dir, Bitcoin ara 
mateix utilitza la mateixa electricitat en un any que 159 països 
individuals. Gairebé res...

En definitiva, per poder començar a aplicar ‘blockchain’ a pro-
gramàtica  les empreses necessitarien invertir moltíssims di-
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ners i recursos  tant en capacitat d’emmagatzematge de dades, 
com en força de processament i energia.

El que és romàntic d’aquest assumpte és que ningú pot saber 
amb certesa què passarà en el futur, tot i que les previsions 
sobre ‘blockchain’ són positives i apunten que aquest mercat 
creixerà de 339,5 milions de dòlars a 2,3 mil milions en 2021, 
segons  Statista.

Babs Rangaiah, sènior marketer a Unilever, reflexiona a  The 
Drum: “ Estem com en 1992 amb Internet quan ningú sabia 
què era possible i quan. Teníem una idea del que podia passar, 
però no de quan arribaríem aquí. Estem en el mateix punt amb 
blockchain”. (Infografies: Totalmedios i Digiday)
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Governs, regalin diaris, subvencionin 
cultura
Per José Manuel Velasco / Fábulas de Comunicación

Partim d’algunes premisses:

- És millor llegir un mal llibre que no llegir.

- És millor anar al cinema a veure una pel·lícula mediocre que 
quedar-se a casa veient la televisió en horari de màxima au-
diència.

- És millor explorar les xarxes socials que vilipendiar-les des de 
la ignorància.

- És més enriquidora una conversa, per pobra que siguin els 
arguments barrejats, que un monòleg.

- És millor escoltar els altres que a un mateix.

Ara revisem què està passant amb la confiança. D’acord amb 
les dades del Trust Barometer (*) que Edelman elabora i pre-
senta anualment al Fòrum de Davos, s’està eixamplant la bre-
txa entre la confiança/ credibilitat que les persones informades 
tenen en les institucions i la població en general, encara que en 
tots dos casos s’ha produït una caiguda.

Aquest eixamplament, que també podria ser qualificat com dis-
tanciament, es deu a sis factors:

1. El creixement de la desigualtat tant en països rics com po-
bres o en desenvolupament. Aquest fenomen és nou en les 
nacions més desenvolupades i es produeix, a més, com a con-
seqüència de crisis econòmiques que tenen un alt component 
financer. I les finances són l’expressió més genuïna d’un capi-
talisme que no té contrapès intel·lectual des del col·lapse dels 
règims socialistes.
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2. La ruptura de diversos esglaons de l’escala social, aquella 
en la qual els pares dipositen la confiança que els seus fills 
milloraran la seva posició econòmica i social. Aquesta ruptura 
pot conduir a actituds radicals del tipus: “Si els meus mai po-
dran arribar allà dalt, preneu-li foc al castell”. Aquest incendi pot 
endur-se per davant el sistema de llibertats.
3. La debilitat d’arguments que provoca el temor a la discrepàn-
cia. És una conseqüència de l’anomenada “càmera d’eco”, un 
fenomen que ens aïlla en dificultar l’accés a opinions alienes. 
Els likes, les galetes i els algoritmes no enforteixen el pensa-
ment crític, ans al contrari, ens mantenen en la càpsula de con-
fort de les opinions pròpies i els principis no contrastats.

4. La superficialitat que, en termes generals, s’ha instal·lat en 
els discursos que alimenten el debat col·lectiu. La manca de 
profunditat reforça el punt anterior al desincentivar la generació 
de converses intenses i extenses, que es basin més en fets 
que en emocions. La superficialitat és aliada de la dissonància 
cognitiva, el fenomen pel qual el cervell tendeix a adequar la 
realitat als principis que sostenen la bastida moral de l’individu. 
És més fàcil canviar el relat que els principis, llevat que siguis 
Groucho Marx. A partir d’aquí la postveritat té el terreny abonat.

5. La cada vegada major preponderància del factor entreteni-
ment en els mitjans de comunicació. És la recerca del clic, el 
titular ‘sexy’, els fets al servei de les emocions. Sovint els mi-
tjans converteixen els successos de la vida en un espectacle 
de consum ràpid.

6. La pèrdua de prestigi de l’Acadèmia. Avui ni els doctorats són 
objecte de l’admiració que haurien de tenir (moltes tesis de talla 
i enganxa han contribuït a això) ni els catedràtics una lliçó. I, no 
obstant això, la universitat és el més gran repositori de coneixe-
ment científic que tenim. És o hauria de ser una gran reserva de 
profunditat, l’eina més poderosa per lluitar contra la superficiali-
tat. La rebaixa en l’apreciació del que universitari té a veure amb 
el desequilibri provocat per una major reputació professional de 
les Ciències i una menor de Les Lletres. Un clar exemple és el 
declivi de la filosofia, que ha passat de ser una assignatura tron-
cal al refugi d’una estranya minoria a ulls de la majoria.

El resultat és una societat reluctant a la discrepància, en la qual 
no és fàcil que prenguin debats profunds, aquells que són im-
prescindibles per adequar el sistema democràtic i d’economia 
de mercat als nous requeriments socials i mediambientals. 
A l’escenari global, el canvi climàtic, per exemple, no pot ser 
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abordat des de posicions maximalistes basades en creences, 
sinó mitjançant la reflexió suportada per evidències científiques 
que expliquin l’impacte de l’activitat humana al Planeta.

Un exemple local seria el necessari debat sobre la reforma 
de la Constitució Espanyola. Tots els actors polítics admeten 
que requereix temps, assossec, pensament crític, mirades de 
llarg termini i vocació de consens. Però tot això serà impossi-
ble mentre aquests mateixos actors no aixequin la mirada dels 
seus interessos de curt termini.

No sóc partidari d’un règim basat en subvencions, perquè 
l’abús condueix a la ineficiència i desincentiva el mèrit. No obs-
tant això, sí crec en la responsabilitat reequilibradora dels Es-
tats. En aquest context de dèficit, lleugeresa o fins i tot en oca-
sions absència de criteri, considero que les institucions tenen 
l’obligació d’estimular els mecanismes que indueixin un diàleg 
social més profund i menys polaritzat. Els mitjans de comuni-
cació, especialment aquells que tenen més temps i espai per a 
l’anàlisi, han de jugar el paper de catalitzadors.

La Comissió Europea considera imprescindible preservar 
l’ecosistema de mitjans de comunicació, ja que els periodistes 

i el periodisme han de jugar un paper fonamental en la lluita 
contra la desinformació. Aquesta és una de les principals con-
clusions de l’informe elaborat per la Commission High Level 
Expert Group on Fake News and Online Disinformation.

Per això, un govern que alcés la mirada més enllà de la pro-
pera convocatòria electoral, mirés als ulls dels votants i veiés 
a persones, apostaria per una societat millor informada, més 
documentada, participativa i crítica. Aquesta aposta hauria de 
respondre a un triangle d’actituds: governs que inverteixin en 
cultura, cosa que no només ha d’incloure subvencions; mitjans 
que no renunciïn a informar i formar; i ciutadans educats en 
l’ús del poder de comunicació que la tecnologia ha posat a les 
seves mans.

Perquè, i escric l’última premissa, és millor llegir un diari, per 
partidari que sigui d’una ideologia determinada o un partit polí-
tic, a veure Sálvame.

(*) El Butlletí us ofereix la lectura completa del 2018 Edel-
man Trust Barometer Global Report, només cal CLICAR AQUÍ   
(Foto: enlenguapropia)
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