
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

06/02/2015

n
ú

m
e

ro 123

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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LA PRIMERA: La inversió publicitària, amunt. El 2015 creixeran, per fi, premsa i revistes
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El periodisme futur vist per Gabilondo i Bassas

COMUNICACIÓ DIGITAL
Com WhatsApp per a web podria canviar el treball en la redacció

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els anunciants incrementaran un 68% la inversió en continguts de digital. Cau el paper
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La inversió publicitària, amunt. 
El 2015 creixeran, per fi, premsa i 
revistes
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Després de sis anys d’indicadors negatius, el PIB i el consum 
tornen a créixer. L’any 2014 el PIB ha crescut un 1,4%, mentre 
que el consum privat creix fins al 2,3%. La majoria d’indicadors 
econòmics ja són positius al llarg del 2014, amb l’excepció dels 
indicadors de confiança, que tot i ser negatius milloren respecte 
a anys anteriors.

Hi havia expectació a Madrid per a conèixer els resultats de la 
inversió publicitària a l’Estat espanyol durant el 2014 i, sobre 
tot, les previsions per a l’any que som, el 2015. I els resultats 
els va presentar Arce Media i Media Hotline amb el seu i2p 
anual, enguany presentat abans que l’informe d’Infoadex, tot i 
que aquest darrer no “es mulla” amb previsions.

Segons l’i2p, en el quart trimestre de 2014 la inversió publi-
citària ha crescut un 7,2%, per tercer trimestre consecutiu la 
inversió publicitària augmenta. Aixó respon a algunes explica-
cions econòmiques:

El PIB va créixer un 0,5% el tercer trimestre del 2014, El crei-
xement interanual va ser del 1,6%
El consum privat va tornar a créixer a un ritme molt dinàmic, 
un 3,3%,
El consum públic va augmentar un 0,2% en termes reals, però 
un 2,9% en termes nominals
Por el costat de l’oferta, tots els sectors han crescut en el 
tercer trimestre
El nombre de llocs de treball equivalents a temps complet va 
créixer en tots els sectors, excepte en el primari, destacant es-
pecialment l’augment registrat a la construcció
La millora de les dades macroeconòmiques han provocat, 
també, una millora de la inversió publicitària del quart trimestre 
que s’ha traduït en:
Augment en tots els mitjans de l’ocupació publicitària
Un augment del nombre de marques que han invertit en el 
quart trimestre, 1.737 marques més que el mateix trimestre de 
l’any anterior, + 8,0%

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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La inversió mitjana per marca pràcticament es manté

Durant l’any passat, la inversió publicitària va augmentar un 
5,0% i ho va fer en tots els mitjans a excepció de les revistes. 
La inversió publicitària de l’any 2014 puja a 3.768,6 milions €, 
179,8 milions € més que l’any anterior (vegeu quadre)

El nombre de marques actives ha crescut un 3,8%, i la inver-
sió mitjana per marca pràcticament es manté respecte a l’any 
anterior. Televisió és l’únic mitjà que disminueix el nombre de 
marques, però augmenta de forma significativa la inversió mi-
tjana per marca.

La resta de mitjans augmenta el nombre de marques actives, 
llevat de dominicals, però disminueix la inversió mitjana per 
marca.

Previsions per al 2015
Per a una primera estimació de la inversió publicitària per a 
l’any 2015 l’i2p ha treballat amb una estimació de creixement 
del PIB del 2,4%. A partir de les dades de previsió econòmica 
es crea un mètode de projecció per a la inversió publicitària per 
al tancament de l’any 2015.

Les previsions per a l’any 2015 també són molt positives (vegeu 
quadre). 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En funció de la previsió econòmica per a l’any 2015 de l’12p, 
es preveu que la inversió publicitària augmenti un 5,8% fins a 
arribar als 3,988 mill. D’euros. 

Tots els mitjans creixeran, amb la sola excepció dels domini-
cals, que cauran encara que de forma molt moderada. Televisió 
seguirà augmentant la participació de mercat a costa dels mi-
tjans gràfics. La mitjana del mercat ho farà una mica més que 
aquest any (+4,2%); el major creixement s’espera per a Internet 
(+7,9%), però també seran importants els de Televisió (+5%), 
Exterior (+3,6%) i Ràdio (+3,2%). És clar que, després de tants 
anys de fortes caigudes, la notícia que els diaris o les revistes 
creixeran, ni que sigui una mica, és molt bona.

Esperem que no es torci la realitat i que, per fi, visquem anys 
de creixements. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden llegir 
sencer i gratuïtament aquest treball d’Arce Media i Media Hotli-
ne CLICANT AQUÍ.

Durant la presentació de l’informe i2p a Madrid, el president 
de Arce Media, Jesús Pascual Adrián, i el de Media Hotline, 
Enric Yarza, van avançar que per a l’estudi amb dades de 2015 
s’inclouran tres canvis: un acostament cap als mitjans no con-

vencionals al contemplar la inversió en fulletons, el desglossa-
ment de vídeo en línia i la inclusió de nous formats d’exterior.
Per cert, dijous vinent es presenta al Palau Robert, de Barce-
lona, aquest estudi que ara oferim als lectors d’El Butlletí, però 
amb l’interessantíssim afegitó de poder conèixer la inversió pu-
blicitària a Catalunya durant el 2014 i les previsions per al 2015.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Ja estem de tornada i seguim buscant autèntics Basket Lover.  
Gent que amb les seves històries i la seva passió pel bàsquet fan més gran aquest esport. 

Si n’ets un, no t’ho pots perdre. Envia la teva història i vota les que més t’agradin. 

L’autèntic Basket Lover pot guanyar 6.000€  
per fer realitat el seu projecte.

Un jugador de la Lliga Endesa apadrinarà  
cada història.

Cada setmana obrirem el termini  
per votar-les en la nostra web.

Enguany comptem amb  
Ana Albadalejo com a presentadora.

Torna

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es T’esperem a

ACPG_188x122_S&S_Endesa_VuelveBL_MP_A_CAT.indd   1 21/01/15   17:00
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El periodisme futur vist per Gabilondo 
i Bassas
Per Àlex Gutiérrez / Ara

 

Tots dos van ser referents d’un mitjà tradicional -la ràdio en 
el seu cas- i ara han tornat a convertir-se en noms imprescin-
dibles del nou periodisme gràcies a plataformes digitals. Iñaki 
Gabilondo i Antoni Bassas van compartir la seva visió sobre 
l’avenir del vell ofici d’explicar coses amb un públic que omplia 
a vessar la sala del CaixaForum, on se celebrava un nou lliura-
ment del cicle #Futur, organitzat pel Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.

Tot i provenir de dues generacions diferents, van ser més les 
coincidències que les dissensions. Sobretot a l’hora de distingir 
la crisi dels mitjans tradicionals de la del periodisme. I també en 
posar els formats i les tecnologies en un segon pla que no ha de 
distreure del que és essencial. “L’activitat d’expressar alguna 
cosa que abans has après s’assembla molt sempre, indepen-
dentment del format i de si la informació viatja en moto, en bu-

rro o per internet”, explicava Gabilondo. “Ara bé, a mesura que 
passa el temps, un veu que aquestes noves fórmules arriben a 
un públic diferent i és això el que altera el terreny de joc”.

La necessitat d’adaptació constant va ser considerada fona-
mental: si el periodisme ha sigut una disciplina sempre sub-
jecta a canvis de mètode, l’acceleració de temps històrics ho 
ha complicat encara més, tal com recordava Antoni Bassas: 
“Els periodistes semblem aquells actors que passaven del cine 
mut al sonor: no tots s’hi van adaptar. De canvis n’hi ha hagut 
sempre, però ara són molt ràpids i la velocitat s’ha accelerat 
exponencialment”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Entre el públic hi havia una nodrida representació de joves que 
s’han d’enfrontar a un mercat laboral precaritzat i a la incertesa 
de si hi ha una possible indústria dels nous mitjans que garan-
teixi un futur laboral. Gabilondo va fer una defensa abrandada 
de l’esperança: “El que està passant, està passant. I el que ve 
al darrere no està escrit: ho determinarà la nostra acció. O la 
inacció. Però el que és segur és que no vindrà res ja construït. 
L’única certesa possible és que l’edifici que va sostenir tradicio-
nalment els mitjans ja no tornarà”.

“No tingueu nostàlgia d’un temps que no heu viscut”, reblava 
Bassas, que va voler recordar la vigència del criteri professio-
nal. “Els periodistes hem perdut el monopoli emissor. Ara, eme-
tre per emetre, tot el món ho pot fer. Però una cosa és ser emis-
sor, i una altra ser periodista. De la mateixa manera, tothom pot 
preguntar, però no tothom pot entrevistar”. 

Gabilondo defensava també la necessitat de periodistes en 
temps de soroll informatiu. “Durant un any vam creure que no 
farien falta periodistes, perquè tothom podia enviar una infor-
mació. Va durar un any. De seguida vam veure que, precisa-
ment per això, resulta imprescindible. El primer que escasseja a 
les inundacions és l’aigua potable. Per tant, entre el rebombori, 

el més valorat és la informació solvent”. 

Per aconseguir-ho, una de les receptes passa per marcar una 
distància més gran, segons Gabilondo, de la que ha caracte-
ritzat la relació entre premsa i poder, o premsa i política. “El 
joc d’empaquetaments històrics ha resultat ser un desastre, 
per molt que tingui una explicació històrica. Que si la SER o 
El País amb el PSOE, o la Cope i l’Abc amb el PP. Hauria de 
ser possible un joc d’afinitats: Le Monde és d’esquerres i Le 
Figaro de dretes, però ningú creu que els partits hi estan en-
ganxats”. Bassas va recordar que “la salut democràtica d’un 
país no s’improvisa”.

El director audiovisual de l’Ara també va voler alertar contra 
una distorsió del relat: “Amb el periodisme passa que, com que 
els mitjans els fem periodistes, hem atabalat molt la gent amb 
la crisi del periodisme. I això fa que, al final, pugui semblar que 
només nosaltres tenim problemes. Però no: els té tothom, els 
problemes”. (Foto: Ara Imatges)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Govern de l’Estat endarrereix sine 
die la Llei de Serveis Professionals

El Ministeri d’Economia ajorna, de moment, l’aprovació de la nor-
ma destinada a canviar en gran mesura el funcionament dels 
col·legis professionals. L’Executiu assegura que aquesta decisió 
està motivada per un procés “llarg i complex” de revisió de la 
directiva europea sobre qualificacions professionals. Una notícia 
que la Unió Professional va rebre dilluns amb satisfacció.

“Jo espero que els errors i els mals enfocaments de l’esborrany 
que s’havia elaborat es puguin corregir en la pròxima legisla-
tura”, va declarar el mateix dilluns el president de la Unió Pro-
fessional (UP), Carlos Carnicer, que va advertir: “cap col·legi 
professional s’està negant a col·laborar amb Europa per ende-
rrocar barreres que veritablement impedeixen l’exercici de les 
nostres professions”.

L’exclusió de la col·legiació obligatòria per als advocats 
d’empreses i els arquitectes i enginyers en règim de dependèn-
cia laboral que no signen projectes i no dirigeixen obres, és un 
dels aspectes més controvertits d’aquest avantprojecte.

Carnicer va incidir en la contradicció en què cau el Govern 
espanyol, en la seva opinió, en establir que pagar més de 20 
euros de quota mensual en un col·legi professional seria una 
barrera, mentre una taxa judicial de 2.300 euros per un plet no 
ho és”. (de Cinco Días)

El Govern recorre la llei de 
telecomunicacions estatal per envair 
competències

El Consell Executiu ha acordat presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra alguns dels preceptes de la Llei 
general de telecomunicacions estatal del passat maig, ja que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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considera que podrien envair competències de la Generalitat, 
tal com va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries.

El Govern considera que la normativa conté algunes prescrip-
cions que “excedeixen” l’àmbit material de les comunicacions i 
que “podrien afectar” competències pròpies de la Generalitat, 
especialment en matèria de mitjans de comunicació i serveis de 
continguts audiovisuals, però també en ordenació del territori i 
urbanisme.

La llei, aprovada al Congrés amb els vots de PP, PSOE, CiU 
i PNV (prèviament al Senat havia comptat amb el suport 
d’Entesa pel Progrés), introdueix diverses reformes estructurals 
en el règim jurídic de les telecomunicacions dirigides a facilitar 

el desplegament de xarxes i la prestació de serveis per part 
dels operadors. En aquest sentit, el seu preàmbul, explica que 
la finalitat és aprofundir en els principis de lliure competència i 
de mínima intervenció administrativa per impulsar el desplega-
ment de xarxes de comunicació electrònica ultra ràpides. (de 
Comunicació 21)

El PP vol mutilar la ILP de 
Radiotelevisió valenciana

El PP ha registrat un total de 14 esmenes a la Iniciativa Le-
gislativa Popular (ILP) que reclama una nova radiotelevisió pú-
blica en valencià i fixen condicions perquè la proposta pugui 
tirar endavant. Els populars han introduït condicions al text de 
la ILP, establint exigències per a la restauració del canal pú-
blic valencià. D’aquesta manera, el govern d’Alberto Fabra ha 
fixat que la nova radiotelevisió no pot suposar l’increment del 
deute ni reduir pressupost per a serveis públics fonamentals ni 
augmentar pressió fiscal. Així mateix, el partit popular proposa 
canviar “titularitat i gestió pública” per “titularitat pública i qual-
sevol modalitat de gestió establerta en la Llei Reguladora dels 
Contractes del Sector Públic”. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La resta d’esmenes tenen a veure amb l’eliminació de referèn-
cies com la “normalització lingüística” i “territoris d’àmbit lin-
güístic compartit” així com la substitució de “territori valencià” 
per “Comunitat Valenciana”. Els populars han modificat també 
servei “en valencià” per “preferentment en valencià”.

Segons Acció Cultural del País Valencià (ACPV), les esmenes 
presentades pel Partit Popular a la ILP per recuperar una ràdio 
i televisió públiques en valencià són una clara demostració que 
“el president Fabra no vol que els valencians tinguem una ràdio 
i televisió públiques”. Des de l’entitat consideren que les con-
dicions que el PP exigeix “fan pràcticament impossible la seva 
obertura”. 
 
En el comunicat que ha emès ACPV, l’entitat destaca que el PP 
fa desaparèixer tota referència als territoris amb qui compar-
teixen llengua “per tancar la porta a la reciprocitat i l’intercanvi 
de senyals amb TV3 i Catalunya Ràdio”. ACPV considera que 
el PP “trenca el consens i enganya els 90.000 valencians que 
han signat la ILP” admetent-la a tràmit per després “canviar el 
projecte de llei per la porta del darrere”. (de Racó Català)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
publicitat
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TVE expedienta el periodista Francesc 
Cruanyes per escriure en premsa 
local

El periodista figuerenc, Francesc Cruanyes, ha rebut un expe-
dient disciplinari per part de Ràdio Televisió Espanyola degut a 
les publicacions que escriu regularment en dos mitjans locals 
gironins. Així ho explicava el mateix periodista a través d’una 
piulada al seu compte de Twitter: “No, avui no he penjat el #pa-
perdediumenge q he fet 17 anys seguits a @DiarideGirona pq 
la meva empresa m’ha expedientat per escriure, sí”.

Cruanyes, que no ha volgut fer declaracions, ja va acomiadar-
se dels seus lectors en un article al Setmanari Empordà titulat 
“Adéu-siau, fins ara”, el passat 26 de gener. Allà explicava com 
la seva primera publicació data del 1979 i que els darrers onze 
anys ha redactat una columna d’opinió setmanal a la contrapor-
tada del setmanari. Amb tot, el periodista també tenia un espai 
al Diari de Girona on feia un repàs a l’actualitat setmanal i que 
es publicava els diumenges. (d’Ara Girona)

La impremta d’El País anuncia un 
ERO que afectarà el 20% de la plantilla

Pressprint, la impremta de Prisa que edita les seves publica-
cions impreses com As, El País, Cinco Días, ha comunicat un 
ERO que vol retallar al 20% de la plantilla, equivalent a unes 
quinze persones. Les condicions proposades per l’empresa in-
clouen a més a més retallades salarials en els que es quedin a 
la companyia. Al novembre de 2012 l’empresa ja va acomiadar 
92 empleats en un ERO que es va cobrar 80 sortides a la planta 
de Barcelona i 12 a la de Madrid.

L’empresa ha transmès el projecte al Comitè d’Empresa, en-
cara que de moment no han transcendit les condicions en què 
es realitzarà aquesta retallada ni les indemnitzacions que es 
tramitaran. (de Prprensa)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els treballadors de La Voz de Avilés 
aniran tres dies a la vaga 

Demà iniciaran el primer dels tres dies de vaga per protestar 
pels dos treballadors de la plantilla que han estat acomiadats. 
La plantilla es solidaritza així després de rebutjar una baixada 
salarial del 28%. Els dos acomiadats tenien una antiguitat de 
deu i dotze anys a La Voz de Avilés.

Les converses van començar fa poc més d’un mes, quan des 
de l’empresa van plantejar retallades i van començar les ne-
gociacions. Des de la direcció es van plantejar reduccions sa-
larials de fins al 28%, que la plantilla va rebutjar de ple. Tot i 
que les negociacions van continuar, finalment s’ha procedit a 
l’acomiadament de dos dels treballadors del diari. Els treballa-
dors, que han rebutjat el pla de l’empresa, han arribat a plante-
jar mesures temporals com a alternativa als acomiadaments i 
dràstics ajustos salarials. (de Prprensa)

El suplement Cultura/s, de LV, es 
renova i passa a publicar-se els 
dissabtes

El suplement Cultura/s de La Vanguardia es renova aquest fe-
brer. A partir d’aquesta setmana passa a publicar-se els dissab-
tes, en lloc dels dimecres, com fins ara, de manera que reforça 
l’oferta de cap de setmana del diari barceloní. Amb estructura 
més àgil i dinàmica, redisseny de les pàgines i la incorporació 
de noves seccions i continguts per als lectors més inquiets. La 
nova etapa de Cultura/s s’inscriu en la renovació de suplements 
empresa per La Vanguardia. El suplement Diners arribarà diu-
menge amb imatge renovada i amb nous continguts, especial-
ment en les àrees d’informació immobiliària i d’ocupació.
El suplement quotidià Viure es publicarà d’ara endavant en pa-
per blanc, com la resta del diari, de manera que tancarà així 
la seva etapa en paper de color salmó. De dilluns a divendres 
oferirà, a més, l’apartat Pantalles, amb informacions sobre 
comunicació, sèries televisives, aplicacions, tauletes, mòbils i 
avenços tecnològics. I els dissabtes el suplement Viure inclourà 
una nova proposta amb seccions sobre viatges i gastronomia. 
(de La Vanguardia)
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Les ràdios privades reivindiquen 
l’eficàcia dels anuncis en el mitjà 

L’Associació Catalana de Ràdio ha posat en marxa una inicia-
tiva que té per objectiu reivindicar l’eficàcia d’anunciar-se en 
aquest mitjà. A banda de la campanya d’anuncis, s’ha impulsat 
un portal on s’emfatitza el creixement de l’audiència dels da-
rrers anys i els beneficis del mitjà, i es presenta el testimoni 
de directius de companyies catalanes explicant els motius de 
l’eficàcia publicitària radiofònica.
A més, la campanya de la patronal de les ràdios privades in-
clou peces gràfiques en premsa escrita i accions de comuni-
cació específiques enfocades als planificadors de mitjans i als 
responsables de màrqueting d’empreses de diversos sectors.

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) assenyala en un comu-
nicat que la ràdio privada en català ha tingut l’últim any, segons 
l’EGM, 2.870.000 oients, 181.000 més que l’any anterior, i que 
aquesta xifra supera en 2.040.000 la suma de totes les emis-
sores públiques. L’ACR destaca la diferència amb els dades de 
fa 25 anys (294.000 oients), quan es van posar en marxa les 
primeres emissores públiques en català. (d’AEC)

20minutos estrena logotip en la 
celebració del seu XV aniversari  

El diari 20minutos compleix avui 15 anys i celebra el seu ani-
versari com a únic diari nacional de distribució gratuïta, amb 
1.066.000 lectors del diari imprès i 11,6 milions d’usuaris únics 
en línia a nivell mundial (EGM 3r anual mòbil 2014/comSco-
re MMX worldwide, desembre 2014). I ho fa estrenant logotip 
d’Aniversari.
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Gràcies al seu contingut social, al seu focus en els temes que 
més interessen a les persones, al foment de la participació i la 
interacció, l’edició impresa compta amb més d’un milió de lec-
tors al dia i la digital amb 9,5 milions de usuaris únics mensuals 
a Espanya (20minutos Sites a comScore MMX Multiplataforma, 
desembre 2014).

A més, en tot aquest temps 20minutos s’ha convertit en una 
plataforma rellevant per als grans anunciants del nostre país. 
Les marques han trobat en 20minutos el vehicle idoni per arri-
bar a diversos perfils de forma eficient i fer-ho amb solucions 
innovadores. L’aposta més recent per aportar major valor a 
l’anunciant, ha estat el llançament de la nova versió mòbil de 
20minutos.es, que l’ajuda a connectar amb els consumidors a 
través d’una nova experiència d’usuari. (d’El Periódico de la Pu-
blicidad)

La Vila torna a la periodicitat setmanal

El periòdic La Vila, que es distribueix gratuïtament a Cambrils, 
Salou i Vila-seca, aquest mes de febrer ha tornat a distribuir-se 
setmanalment. La capçalera va néixer com a setmanari el 2004, 

però el 2012 va passar a una periodicitat quinzenal a causa 
de la crisi. Ara, la millora de les perspectives econòmiques i 
l’increment informatiu del darrer any en l’àmbit de la Costa Dau-
rada ha animat el Grup Edicosta a reprendre la publicació de La 
Vila cada setmana. (de Comunicació 21)
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Com WhatsApp per a web podria 
canviar el treball en la redacció
Per Tania Calahorra / Eco Inteligencia

 
  
L’aplicació de missatgeria llança un nou servei que farà més 
fàcil la comunicació entre companys d’una mateixa secció en 
permetre la lectura dels missatges en smartphones i, alhora, a 
Internet.

Fa uns dies, la popular aplicació de missatgeria Whatsapp va 
llançar la seva versió web. De moment, el servei només es pot 
utilitzar mitjançant el navegador Chrome, però aquest nou ser-
vei farà que la comunicació interna i la coordinació de notícies 
sigui més senzilla. 
Actualment, ja hi ha un gran nombre de redaccions que tre-
ballen amb serveis de missatgeria com WhatsApp o We xat, 
creant grups de treball integrats pels redactors d’una mateixa 
secció. Ara, la possibilitat de visualitzar el contingut d’aquests 
grups de xat a l’ordinador i, alhora, en els smartphones fan en-
cara més eficaç la comunicació entre els integrants dels grups. 

No obstant això, encara hi ha alguns impediments clau que fan 
que l’ús d’aquesta aplicació sigui, de moment, inviable. 

Per poder accedir a WhatsApp, en qualsevol de les seves ver-
sions, cal utilitzar un número de telèfon mòbil i acceptar les 
condicions d’ús que imposa l’aplicació. El servei de missatgeria 
instantània es reserva el dret d’eliminar un usuari en cas de 
violar les condicions d’ús del servei, una política restrictiva que 
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pot posar en risc la seva viabilitat entre tots els redactors que 
es pretén integrar en un grup de WhatsApp. 

Tot i els petits inconvenients, la versió web de la popular apli-
cació es presenta com una bona alternativa enfront d’altres 
serveis de missatgeria com Skype. De moment, WhatsApp no 
permet trucades però la instal·lació de Skype en els ordinadors 
de la feina no sempre és viable a causa dels fierres existents 
en moltes empreses. Aquest problema no es presenta amb la 
versió web de la popular aplicació de missatgeria, només és 
necessari disposar del navegador Chrome al PC.

Un Netflix de revistes? Ara, cap utopia

Internet ha canviat en els últims anys la forma en què consumim 
la informació. Ara llegim la premsa online i escoltem música 
en streaming. L’èxit provat per exemple de Netflix, amb 57 mi-
lions de subscriptors a nivell mundial o Spotify que ja ha arribat 
als 15 milions de subscriptors, ha fet que ja siguin diverses les 
empreses que estan tractant d’introduir aquest concepte en el 
món de les revistes (a Catalunya tenim iQiosc.cat). Per exem-
ple, Next Issue Mitjana va néixer el 2011 agrupant a alguns 

dels majors editors de revistes. Per tan sols 15 dòlars mensuals 
seus usuaris poden gaudir a través del seu smartphone o taule-
ta gairebé 140 revistes. 

Aquesta setmana es llançarà al mercat un altre servei similar: 
Magzter, una mena de quiosc d’aplicacions digitals que ofereix 
als seus subscriptors més de 2.000 revistes. Però la veritat és 
que el que molts volen construir és una espècie de Netflix per 
a revistes i publicacions i això, a dia d’avui, potser ja no és 
una utopia però continua sent molt difícil per a la indústria. La 
veritat és que revistes com ara National Geographic, Cosmopo-
litan o Time compten amb tirades impreses de diversos milions 
d’exemplars el mateix que passa amb els seus lectors en línia 
que es compten per milers i milers. Malgrat això, són molt pocs 
els usuaris que estan disposat a pagar per les apps d’aquestes 
populars revistes. (de Marketing Directo)

Touchcast: el futur “tàctil” d’Internet 
en moviment

La BBC ja ho vaticina en el seu informe sobre El Futur de les 
Notícies (veure “Anàlisi” en aquest mateix butlletí): per 2030, la 
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major part de la televisió, si no tota, es veurà a través d’Internet. 
Adéu a les pantalles de plasma, hola a la televisió individualit-
zada.

Les prediccions de l’entitat britànica, encara que puguin sem-
blar part d’un futur encara llunyà, estan ja aquí. És el Touchcast, 
i després d’un parell d’anys en marxa, la corporació britànica 
ha començat a treballar amb ella en vídeos com aquest sobre 
l’Estat Islàmic (CLICAR AQUÍ). El Wall Street Journal també ha 
apostat per aquesta nova tecnologia. CLICANT AQUÍ el lector 
d’El Butlletí podrà veure un vídeo explicatiu.

Són vídeos interactius, una mena de “tria la teva pròpia aven-
tura” televisiva que aprofita al màxim les possibilitats de la web 
i el vídeo. Permetrà embeure vídeos dins de vídeos, dibuixar 
sobre la pantalla mentre es reprodueix la gravació i navegar 
dins de les imatges. Així, text, imatge i infografia s’uneixen sota 
el ratolí de l’usuari: una fusió periodística de tots els formats, 
segons Erick Schonfeld, cocreador del servei, que explica que 
aquesta tecnologia no està lligada a les tauletes o els ordina-
dors: espera que arribi a les pantalles de televisió, com explica-
ven a la CNBC. No veuen així la desaparició del plasma, com la 
BBC, sinó la seva “tauletització”. (de g3ekarmy)
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El NYT ja té 910.000 abonats digitals i 
el 24% dels ingressos són via Xarxa

La decidida aposta per l’activitat digital que està realitzant el 
diari The New York Times va donant fruits. Dimarts, la com-
panyia editora del rotatiu novaiorquès va donar a conèixer els 
resultats econòmics de l’any passat, que va tancar amb un aug-
ment del 0,7% dels seus ingressos -1.588,5 milions de dòlars i 
un total de 910.000 subscriptors digitals.

Fa gairebé quatre anys The New York Times va posar en mar-
xa la seva oferta de subscripció digital, basada en un mur de 
pagament porós que permet que els usuaris puguin consultar 
un màxim de deu notícies al mes de manera gratuïta. Si volen 
llegir-ne més, s’han de subscriure. Des d’aleshores, l’augment 
del nombre de subscriptors ha estat constant cada trimestre, 
fins arribar el 31 de desembre passat als esmentats 910.000. 
Durant l’últim trimestre del 2014 el diari va sumar 35.000 subs-
criptors digitals més, i espera superar la xifra d’un milió de subs-
criptors digitals al llarg d’aquest any.

Mentrestant, The New York Times (NYT) ha presentat els seus 
resultats de 2014 amb un sabor agredolç. Han reduït dràsti-
cament els seus beneficis fins als 33,3 milions de dòlars (un 
48% menys) pel cost en la reducció de plantilla i han acon-
seguit millorar els seus ingressos fins als 1.588.000 (un 0,7% 
més) gràcies al fet que la caiguda de la circulació i publicitat 
en paper s’ha compensat per l’estirada digital. Malgrat tot, el 
model digital del NYT -presentat a tot el món com un dels més 
exitosos- representa només el 22% dels seus ingressos totals.  
(d’Elespectador)
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El resultat d’explotació de Google va 
créixer el 7,1% l’any passat

La companyia nord-americana Google Inc. va generar l’any 
passat un benefici d’explotació de 16.496.000 de dòlars, un 
7,1% superior als 15.403.000 d’un any abans, segons la infor-
mació feta pública fa uns dies per la companyia.

En 2014, la companyia del cercador va aconseguir incremen-
tar les seves vendes en un 18,9% en passar aquestes de 
55.519.000-66.001.000 de dòlars. De la xifra total d’ingressos, 
el 89,5% van correspondre a ingressos publicitaris, mentre 
que el 58,0% es van generar fora dels Estats Units. Pel que fa 
al resultat net de Google va créixer el 11,8% fins a arribar als 
14.444.000 de dòlars. (de Digimedios)

El telèfon mòbil ja és el principal 
terminal d’accés a internet, segons AIMC

L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació 
(AIMC) acaba de publicar el seu Marc general dels mitjans a 

Espanya, on es recullen les principals magnituds de l’audiència 
dels mitjans al a l’Estat. En l’informe d’aquest any es pot com-
provar com el telèfon mòbil intel·ligent (smartphone) s’ha con-
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vertit en el principal terminal d’accés a internet desplaçant als 
ordinadors, tant portàtils com de sobretaula, a un segon pla.

En el Marc de AIMC es recullen també dades de l’equipament 
de les llars espanyoles i en ells es pot veure que tot i que el per-
centatge de llars amb TV connectable a internet és del 21,3%, 
tan sols el 6,6% la té connectada. (de Digimedios)

Tualtafidelidad.com, nova revista 
online especialitzada en àudio

Tualtafidelidad, segons els seus editors, ha nascut amb el pro-
pòsit de convertir-se en el site de referència per als aficionats 
a l’àudio en totes les seves facetes. La nova revista en línia 
integrarà en una mateixa plataforma els interessos dels més 
puristes audiòfils amb els d’aficionats que s’acosten per prime-
ra vegada al món de l’àudio. 

Tualtafidelidad.com es presenta com “analògica i digital” a l’unir 
les dues facetes en un moment en molts nous aficionats i tam-
bé molts dels de sempre volen tenir la seva música favorita en 
dispositius com el telèfon intel·ligent o la tauleta. Els continguts 

del web contemplaran aquesta integració i també temes com 
tenir música en equips informàtics però amb la major qualitat 
possible, la ràdio per Internet, l’streaming d’àudio i novetats en 
vinil i digital. (d’AEC)

Autobild estrena nous sites al web i 
passa a ser quinzenal

La revista especialitzada en motor, Auto Bild,  amplia el web 
de la publicació oferint més continguts amb l’estrena de tres 
nous sites temàtics: Motos, Tecnologia i Estil de Vida, que com-
pleten l’oferta informativa de la web. La publicació també ha 
incrementat un 50% la seva paginació per donar cabuda a més 
continguts, un canvi que ve acompanyat per una nova perio-
dicitat quinzenal, amb l’objectiu d’evolucionar amb les noves 
tendències del mercat de revistes.

En paraules de Gabriel Jiménez, director de l’àrea de motor 
d’Axel Springer: “el que hem fet és escoltar al lector. Sabem 
que l’actualitat més immediata ja no és tan important en les re-
vistes, ja que ho poden trobar a internet. Per això, hem decidit 
canviar la freqüència de la revista, que ara passa a ser quinze-
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nal, i alhora oferir un producte considerablement millor i més 
gran gairebé pel mateix preu”

El site Motos pretén portar al món de les dues rodes un llen-
guatge senzill, proper, fresc i rigorós, aquest cop per informar 
de totes les novetats del món de les motos. D’altra banda, Estil 
de Vida tracta dels temes que, propers al món del motor, també 
interessen als seus usuaris, com viatges, tendències o expe-
riències gastronòmiques. Finalment, Tecnologia és la secció 
que vol fer més accessible la tecnologia que cada vegada està 
més present en les nostres vides, a casa, a l’oficina, als nostres 
butxaques i cada vegada més en l’automòbil. (d’El Publicista)
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Els anunciants incrementaran un 68% 
la inversió en continguts de digital. 
Cau el paper
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 

Les expectatives de cara a la inversió en publicitat a Espanya 
durant 2015 presenten els índexs més positius dels últims anys, 
amb increments previstos per a totes les àrees que podrien su-
posar una alça global del 2%, segons els propis anunciants lo-
cals. S’esperen grans creixements per al mitjà digital, especial-
ment l’àrea de xarxes socials i display.

Els anunciants de l’Estat espanyol segueixen pensat en incre-
mentar la seva inversió publicitària a l’estat al llarg de 2015. 
La desena onada del baròmetre trendScore que elabora Grup 
Consultors sobre la base de l’opinió de més de 100 empreses, 
torna a posar de manifest la recuperació i bones expectatives 
de cara al futur tant en el pressupost global de màrqueting dels 
anunciants espanyols com en el de publicitat. 

Dos terços dels anunciants aporten dades de manteniment o 
increment dels seus pressupostos, dada que millora en gairebé 
20 punts a l’aportada en el mateix període de l’any anterior. 
Si l’any 2014 ja s’ha de considerar positiu, a falta de les xifres 
oficials dels actors del sector, l’exercici que acaba de començar 
és molt favorable. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Les expectatives de cara a la inversió en Publicitat a 2015 pre-
senten els índexs més positius dels últims anys, amb incre-
ments previstos per a totes les àrees que podrien suposar una 
alça global del 2%. 
 

Si analitzem aquestes pujades o increments per mitjans, aquest 
termòmetre en particular destaca el mitjà digital, que presen-
ta les dades de creixement més interessants de cara a l’any 
que ve, especialment en l’àrea de continguts (amb un 68% 
d’anunciants que van a incrementar la seva inversió), seguit 
d’un 58% que ho farà en l’àrea de mitjans.

Dins dels bons resultats per digital, cal destacar que xarxes socials 
i display encapçalen les primeres posicions tant en utilització com 
a expectatives de creixement i valoració de la seva ROI. Interes-
sant és igualment el fet que prop d’un 40% dels anunciants declara 
a dia d’avui que incrementarà la seva inversió en BTL, un 28% en 
ATL i un 22% en accions especials. En aquesta última àrea és on 
es preveu una major estabilitat de pressupostos.

Les perspectives, amb detall
La desena onada del baròmetre trendScore torna a posar de 
manifest la recuperació i bones expectatives de cara al futur 
tant en el pressupost global de Màrqueting com en el de Publi-
citat. Dos terços dels anunciants col·laboradors d’aquesta edi-
ció (107 en total) aporten dades de manteniment o increment 
dels seus pressupostos, dada que millora en gairebé 20 punts 
l’aportat en el mateix període de l’any anterior.
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Les expectatives de cara a la inversió en Publicitat en 2015 
presenten els índexs més positius dels últims anys, amb incre-
ments previstos per a totes les àrees que podrien suposar una 
alça global del 2%. Digital presenta les dades de creixement 
més interessants de cara a l’any que ve, especialment en l’àrea 
de continguts amb un 68% d’anunciants que incrementaran la 
seva inversió, seguit d’un 58% que ho farà en l’àrea de mitjans. 
Dins dels bons resultats per digital, cal destacar que Xarxes 
Socials i Display encapçalen les primeres posicions tant en uti-
lització com a expectatives de creixement i valoració de la seva 
ROI. Prop d’un 40% declara que incrementarà la seva inversió 
en BTL, un 28% en ATL i un 22% en accions especials. En 
aquesta última àrea és on es preveu una major estabilitat de 
pressupostos. 

En la present edició els anunciants mostren un clar interès per 
les accions de branded content. Un 68% dels participants indica 
que inverteix de manera activa en aquesta àrea i un 10% dels 
que encara no ho fan manifesta el seu interès per desenvolupar 
alguna acció en 2015.  Les expectatives d’increment d’inversió 
en branded content d’aquelles marques que ja aposten per 
aquesta via de comunicació són de +4,1%, dada que duplica 
les expectatives globals per a Publicitat.

Respecte als reptes per al 2015, els anunciants es mostren 
preocupats per aconseguir unir les seves estratègies on-off per 
assolir de manera encara més rellevant als seus clients. En 
aquest sentit, sol·liciten a les agències evolucionar i avançar 
amb eines que mesurin l’impacte i el ROI segons els canals 
que garanteixin un major aprofitament dels recursos i un millor 
aprenentatge per a futures accions.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden llegir sencer el baròme-
tre trendScore del 2014 i les previsions per al 2015 CLICANT 
AQUÍ

Les agències de comunicació 
augmenten la seva facturació i cauen 
les de publicitat
Per Informes PR

Segons l’Informe PR 2014 realitzat per la consultora Torres i 
Carrera en col·laboració amb prnoticias i amb dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística, el sector empresarial d’agències de 
comunicació i relacions públiques ha experimentat un lleuger 
augment de la seva facturació, arribant als 392 milions de eu-
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ros el 2012. Per contra, el negoci de la publicitat va generar 
14.618.000 en facturació, encara que el sector segueix en “cai-
guda lliure”.

A Espanya, el sector de les agències de Comunicació i les 
Relacions Públiques manté la línia ascendent de facturació 
que s’observa des de 2010. Les últimes dades aportades per 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que aquest sec-
tor va arribar el 2012 unes vendes per un valor superior als 
392 milions d’euros. Un lleuger increment enfront dels 389 de 
l’exercici anterior, tal com recollia l’edició anterior d’aquest ma-
teix informe.

Per contra, el sector de la publicitat va experimentar el 2012 
una caiguda molt significativa de la seva facturació al situar-
la en 14.618.000 d’euros enfront dels 17.104 aconseguits el 
2011. L’estudi està basat en les últimes dades oficials ofertes 
per l’INE.

En tot cas, els dos sectors mantenen diferències substancials 
amb els pics assolits el 2008 que segueixen sent els millors del 
seu cicle històric.
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Adgravity vol ser l’àrbitre de la 
publicitat en línia a Espanya

La companyia espanyola Adgravity ofereix als anunciants una 
tecnologia capaç d’analitzar el rastre o empremta dactilar de 

cada consumidor en el seu procés de compra per internet, de 
manera que pot aportar a les marques informació sobre com ha 
contribuït cadascun dels canals publicitaris en la decisió final 
de compra d’un consumidor. “Això ens permet aportar a les em-
preses informació objectiva dels suports en què han d’invertir i 
quins procediments s’han de dur a terme per treure el màxim 
partit a les seves inversions, ja que categoritzem als mitjans 
segons si indueixen a la venda, si influeixen en ella o si tanquen 
la conversa”, segons Jesús Ollero, el seu director general.

Adgravity, que opera a nivell mundial, qüestiona així el pes de 
Google al mercat publicitari, ja que el model actual acostuma 
a considerar l’últim impacte abans de la compra com a únic 
responsable de la generació de la venda. Un fet que beneficia, 
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sobretot, al gegant d’internet, que és qui s’emporta la part del 
lleó (el 50% de les inversions en publicitat en línia a Espanya), 
“ja que encara que l’usuari rep molts inputs via e-mails, banners 
en diferents mitjans de comunicació, a través de Facebook... al 
final l’usuari sol acudir al cercador per veure allò que recorda i 
vol comprar, i Google s’aprofita de l’aportació de la resta de ca-
nals”, destaca Ollero. Així, Adgravity La compañía busca posar 
“en el seu valor just” cada suport de publicitat online, cosa que 
pot restar pes a Google. (de Cinco Días)

La televisió arrenca l’any amb un 4% 
més de pressió publicitària

El començament de 2015 ha estat positiu per al mitjà televisiu 
des del punt de vista publicitari. Respecte a gener de 2014, la 
pressió publicitària va pujar un 4%. Un 0,5% per sobre de les xi-
fres assolides en el passat desembre. El 2014 es va tancar amb 
un creixement acumulat del 5% i la tendència es va mantenir al 
gener, segons les dades manejades per l’agència Ymedia. 

Pel que fa als anunciants més actius del primer mes de 2015, 
destaca l’Obra Social de La Caixa, amb 2.334 Grp’s 20”, se-

guit del Compte Nòmina d’ING Direct, que va aconseguir 1.969 
Grp’s 20”, i Jazztel amb la seva campanya de Adsl+Mòbil, que 
va sumar 1.756 Grp’s 20”.

El consum televisiu també va pujar al gener. Les mestresses 
de casa van ser les majors consumidores de televisió, amb 323 
minuts entre setmana, 20 més que en el mes anterior, i 324 el 
cap de setmana, 8 més que al desembre. Totes les cadenes 
van respectar l’ocupació publicitària màxima i cap va superar 
els 12 minuts per hora. (d’Ipmark)

Twitter comença a vendre publicitat 
fora de Twitter

Fa poc més de 15 dies s’advertia i ara i ja és una realitat. Twitter 
comença a inserir els seus tuits patrocinats en altres pàgines 
web i plataformes socials. Twitter ha arribat a acords amb Fli-
pboard i amb Yahoo! al Japó perquè en les seves pàgines es 
puguin incloure tuits patrocinats. És a dir, que Twitter utilitzarà 
altres suports perquè els anunciants puguin posar-hi els missat-
ges pagats a més de la xarxa de microblogging.
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La companyia assegura que el moviment té sentit per “esten-
dre la rellevància dels Tweets promocionats més enllà de Twit-
ter”. La idea que tenen, segons expliquen al seu bloc oficial, és 
aconseguir que igual que un tuit es pot compartir en altres pla-
taformes, com pàgines web, mòbils i fins i tot sobreimpressionat 
a la televisió, també es pugui fer amb els continguts comercials. 
No és el mateix, i per això els tuits es comparteixen de manera 
gratuïta i per als tuits patrocinats han de tancar acords amb 
aquestes plataformes (on es detallaran els percentatges dels 
ingressos publicitaris que es reparteixen).

Així, els tuits patrocinats de Twitter només es poden incloure en 
les pàgines que signin acords amb la companyia, però qualsevol 
empresa pot accedir a això. Els tuits es veurien així, identificats 
amb la llegenda “ads by Twitter”. Els usuaris veuran els anuncis 
a les cronologies de Twitter que apareixen en altres llocs, així 
com dins de les seccions de contingut de tercers. Segurament 
en les properes setmanes molts altres suports s’uniran a la llista 
que encapçalen Flipboard i Yahoo! al Japó. (de Trecebits)

Creixement i consolidació de la 
publicitat HTML5

2014 deixa la dada que les creativitats en HTML5 han acon-
seguit un major rendiment que els seus equivalents en Flash, 
aconseguint augmentar les ràtios de clic en un 40%.  Un 66% 
més d’anunciants van apostar per aquesta tecnologia en les 
seves campanyes online i va suposar un increment del 96% en 
volum d’impressions respecte al 2013.

L’avanç d’HTML5, pronosticat com el nou estàndard web a 
Internet, continua guanyant adeptes a Espanya, tal com reve-
la l’últim anàlisi realitzada per Sizmek Espanya entre més de 
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65.000 milions d’impressions publicitàries servides des de la 
seva plataforma Sizmek MDX durant 2014. Segons les dades 
analitzades, el nombre d’anunciants que van apostar a l’Estat 
espanyol per aquesta tecnologia per a les seves campanyes 
digitals va créixer un 66%, i va suposar un increment del 96% 
en volum d’impressions respecte a l’any anterior.

Flash continua sent un estàndard de mercat però la seva quota 
de pantalla cada vegada és menor a mesura que la penetració 
i consum de continguts dels smartphone i tauletes creix sense 
parar, i s’estableixen en el mercat eines que faciliten l’ús del 
nou llenguatge. (de Poynter)

Grupo Prometeo adjudica el seu 
compte a la F*cktoria 

La constructora i immobiliària Prometeo, s’ha adjudicat el 
seu compte publicitària a la F*cktoria. Aquesta agència serà 
l’encarregada de portar totes les accions de publicitat, comuni-
cació i màrqueting tant a Espanya com en alguns països de Lla-
tinoamèrica, com ara Perú i Colòmbia, on té presència la cons-
tructora. Prometeo ha construït en els últims cinc anys prop de 

15.000 habitatges socials a tot l’Estat. A Catalunya treballa sota 
el nom Progeur. (d’El Publicista)

Contrapunto BBDO llança la 
campanya per al Sorteig Extra de Sant 
Valentí  
Contrapunto BBDO ha estat l’Agència encarregada de la nova 
campanya per SELAE del seu producte Loteria Nacional de di-
jous i dissabtes i aquesta vegada estrenant el Sorteig Extraordi-
nari de Sant Valentí. Una campanya especial també perquè és 
la primera vegada que s’utilitza el dècim com a suport publici-
tari, creant un disseny ad-hoc que comunica el Sorteig. Seguint 
aquesta línia neix la idea de crear també un sobre per persona-
litzar el seu regal i fer-lo més especial encara.

Les administracions, ja fa unes setmanes decorades amb vinils 
i cartells, i la resta de peces de campanya, estan començant 
a veure la llum durant aquests dies: televisió, cinema, exterior 
amb nombrosos i variats suports, online, mobile, premsa, revis-
tes, suplements i ràdio es van sumant fins arribar a la seva fi el 
dia del Sorteig: 14 de febrer. (de Periódico Publicidad)
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El CPNL promou els cursos de català 
per al proper curs 2015

Entre els mesos de desembre i gener, el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística ha promocionat els nous cursos per l’any 
2015, amb una oferta de tots els nivells, classes presencials o 
en línia i activitats culturals per practicar el català. 

Les campanyes s’han fet a 8 mitjans de premsa gratuïta arribant 
a una audiència total de 165.000 lectors segons l’EGM Baròme-
tre Catalunya i una tirada conjunta de 174.933 exemplars. Per 
altra banda, la campanya també s’ha fet a 5 mitjans digitals de 
l’AMIC entre els mesos de gener i febrer. (de Redacció AMIC)

La Diputació de Barcelona divulga les 
seves actuacions en mitjans de l’AMIC

Aquesta acció comunicativa promoguda des de la Diputació de 
Barcelona s’ha portat a terme entre els mesos de novembre 
i desembre de 2014. La campanya ha tingut un total de qua-
tre fases que han inclòs el programa reimpresa (anunciat a 15 

mitjans de premsa gratuïta amb una tirada de 168.792 exem-
plars i una audiència de 186.000 lectors, segons l’EGM Barò-
metre Catalunya); el nou pla d’habitatge promogut per la DiBa 
(anunciat a 10 mitjans de premsa gratuïta amb una tirada de 
146.000 exemplars i una audiència de 120.000 lectors segons 
l’EGM Baròmetre Catalunya); i la campanya d’aigua de qualitat 
per a tothom que s’ha fet tant a mitjans de premsa gratuïta (8 
mitjans amb una tirada de 82.869 exemplars i una audiència 
de 101.000 lectors segons l’EGM Baròmetre Catalunya) com a 
digitals (11 mitjans en total). (de Redacció AMIC)

Snow és l’última campanya d’Ogilvy 
& Mather Publicitat per Turisme 
d’Andorra  
Ogilvy & Mather Publicidad a Barcelona ha estat l’agència encarre-
gada de desenvolupar la nova campanya de Turisme d’Andorra. 
Sota el claim “Andorra és una altra historia”, té com a objectiu 
atraure tot tipus de turistes, des del perfil més familiar fins al més 
aventurer, durant la temporada d’hivern. L’equip de l’agència ha 
volgut mostrar d’una manera visualment atractiva, les possibilitats 
de l’oferta turística i d’oci d’Andorra. (de Periódico Publicidad)
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Dissenya la teva pròpia font 
tipogràfica amb Inkscape

Diàriament, amb l’editor de textos i altres programes utilitzem 
fonts tipogràfiques (Arial, Verdana, Times...). Així que una pre-
gunta freqüent és: Puc fer-me la meva pròpia font tipogràfica i 
usar-la en el meu ordinador? En realitat, això sempre ha estat 
una tasca una mica complexa, però cada vegada hi ha més 
aplicacions i recursos per solucionar-ho.

Un exemple interessant d’això és el programa de programari 
lliure (i gratuït) Inkscape, que incorpora una eina que ens pot 
ajudar a realitzar aquesta tasca: amb l’editor de fonts SVG po-
dem crear caràcters que després acabarem convertint en un 
arxiu True Type Font ( .ttf), un tipus de font que s’instal·la fàcil-
ment en la major part dels sistemes operatius.

Un cop hem acabat la tasca, instal·lem el fitxer .ttf al nostre 
ordinador com si fos qualsevol altra font tipogràfica, i podem 
utilitzar-la en els nostres programes.

El tutorial que oferim als lectors d’El Butlletí explica els passos 
bàsics a seguir. CLIQUEU AQUÍ  
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També us oferim un web des del qual es pot descarregar Inks-
cape (és multiplataforma, així que val per a Linux, Mac o Win-
dows) CLICAR AQUÍ  

Snapchat llança Discover, la 
seva plataforma de distribució de 
continguts

Després de diversos rumors, i d’un suposat retard en la seva 
arribada, Snapchat ha llançat de manera oficial la seva plata-
forma de distribució de continguts Discover. Un servei amb el 
qual pretén oferir continguts en vídeo i text als seus usuaris per 
tal de generar algun tipus d’ingressos.

NOVES EINES
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La plataforma estarà disponible des de la mateixa aplicació ofi-
cial del servei, i podrem accedir-hi amb només fer un gest des 
de l’apartat Històries. Un cop dins podrem visualitzar els diver-
sos proveïdors; entre ells CNN, Vice, ESPN, Daily Mail, i fins i 
tot Snapchat -tal com els rumors apuntaven- i molts altres; i així 
entrar a cadascun dels seus continguts.

Tots aquests continguts estan especialment adaptats per a la 
seva visualització dins de l’aplicació a pantalla completa, i com 
hem dit, consistiran en alguns articles en text o vídeos que en-
tre el pas de cadascun aniran desapareixent deixant el lloc a 
nous. Aquests continguts no es limiten només a articles, sinó 
que algunes empreses que s’han associat amb Snapchat mos-
tren continguts més específics. Per exemple, Comedy Central 
mostra alguns teasers de programes de televisió, Food Network 
publica receptes populars, i ESPN arriba a mostrar estadísti-
ques de les diferents lligues d’esports. (de Genbeta)

Neix la primera aplicació mòbil que 
permet buscar feina a prop de casa

TrabajoPróximo és la primera aplicació mòbil que permet lo-

calitzar ofertes de feina en un 
mapa i enviar les candidatures 
a través del telèfon mòbil. Per 
la seva banda, els negocis i 
les empreses també poden 
situar les seves ofertes sobre 
el mateix mapa des del seu 
mòbil o des de la pàgina web 
www.trabajoproximo.com, re-
bre automàticament les ofer-
tes dels candidats i inclús sin-
cronitzar els seus portals de 
treball amb l’aplicació. Així, la 
recerca de feina i al seu torn 
el reclutament de candidats 
adopten un nou factor a tenir 
en compte: la proximitat. 

TrabajoPróximo és una aposta pionera a l’Estat espanyol, en-
focada a posicions on el transport acostuma a ser un cost re-
llevant de la nòmina i a perfils entre els 18 i els 40 anys. Ac-
tualment, a Barcelona els treballadors triguen una mitjana de 
38 minuts en arribar al seu lloc de feina, mentre que a Madrid 
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la xifra ascendeix als 47 minuts. En el context laboral actual, 
tant els treballadors com els empresaris aposten per dos fac-
tors fonamentals: a) Els candidats busquen una manera fàcil, 
efectiva i sempre disponible de trobar una feina propera que els 
permeti estalviar en dietes i poder gaudir de més temps lliure; b) 
L’atenció al client, el turisme, la restauració i el sector comercial 
són les àrees amb més ofertes laborals a l’aplicació. (de Ohmy 
business)
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Tendències que donaran que parlar el 
2015
Per El Publicista

 

L’any 2015 obre un ventall de possibilitats en el camp de la 
salut, els mitjans i la tecnologia: combinar tecnologia amb ex-
periències físiques. Segons Índia Wooldridge, sotsdirector de 
McCann Truth Central, els consumidors estan cada vegada 
més oberts a experiències més integrals a les botigues. Tant és 
així que el 71% acolliria favorablement els displays interactius 
que permetessin provar roba sense necessitat de canviar-se, 
emprovadors virtuals o assistents de compra.

Era de l’economia col·laborativa.- L’economia col·laborativa 
defineix un sistema socioeconòmic alternatiu, basat en la 
col·laboració i la compartició com estendards d’una nova ma-
nera de comprendre les relacions comercials.

Oferir beneficis a canvi d’informació.- Segons l’estudi ‘Truth 
About Shopping’, de McCann, el 84% dels individus són cons-

cients que les empreses rastregen les pàgines web que visiten 
per recomanar productes que els puguin agradar.

Cotxes connectats.- El cotxe és l’últim dispositiu amb connexió 
a internet que irromp en el mercat digital, on destaca el poc ús 
del visual i l’alta usabilitat de les ordres de veu, el que obre tot 
un nou camp de negoci per als desenvolupadors d’aplicacions.

E-Salut.- La Salut 2.0 és el present. El 2014 ha estat l’any en 
què la relació dels pacients amb la seva pròpia salut és inte-
ractiva i a partir de 2015 la figura de l’ePacient estarà totalment 
consolidada.
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Tecnoadicció, patologia del futur.- El 56% dels treballadors mò-
bils a Àsia, el 31% als Estats Units i el 21% a Europa es des-
perten de forma obsessiva a la nit per mirar el seu smartphone.

Polítics 2.0 i clickactivisme.- El 2015 suposarà una prova de foc 
per comprovar, d’una banda, la maduresa de la comunicació 
digital en el context polític i l’altra, el grau d’implicació ciutadana 
a través de noves plataformes participatives.

Autenticació de pagaments.- Els noms d’usuari i les contrasen-
yes no són un bon sistema de seguretat, a més de poc pràctics 
i cada vegada més difícils de gestionar, perquè cada vegada en 
tenim més i hem de fer-les més complexes. 

Compres a deshora.- Si observen molts canvis en els com-
portaments dels individus relacionats amb el nou univers de 
l’experiència de compra. Comprar a mitjanit i fins i tot enmig del 
sopar s’ha tornat normal.

Right Time Màrqueting.- Davant dels intents de generar noves 
converses, el repte de les marques en 2015 serà més que mai 
el capitalitzar converses preexistents i aportar valor.

S’imposen els wearables.- S’estima que una de cada cinc per-
sones utilitzarà en 2015 wearables, que generaran un negoci 
de 5.800 milions de dòlars per 2018.

Impressió 3D.- Segons la Consumer Electronic Association, en-
guany es vendran 67.000 impressores 3D, el que suposa un 
increment del 43% i un volum de negoci de 61 milions d’euros.

La Comunicació es mou.- Segons Forbes, el 2017 el 87% dels 
dispositius connectats a internet seran tauletes i smartphones 
i, en paral·lel, la inversió en comunicació en petits dispositius 
creixerà set vegades més ràpid que en el cas del PC.

Hegemonia del contingut audiovisual.- Wheelhouse Advisors 
indica que el 75% dels executius afirmen consumir vídeos en 
línia almenys una vegada per setmana, el 50% d’ells a You-
tube. És per això que en el disseny de botigues online jugarà 
un important paper el contingut visual, cosa que un 77% dels 
consumidors ja valora com a molt positiu.

Logos responsive.- Marques com Coca-Cola, Chanel, Nike o 
Disney ja tenen variants de marca que s’adapten i modifiquen 
en funció de l’escenari. 2015 obre la porta a un nou concepte 
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de disseny en el qual ja no n’hi ha prou amb dissenyar una bo-
nica marca i comprovar que funciona bé en diferents escenaris, 
sinó que també cal plantejar en el desenvolupament del logo 
variants de composició i variants responsive de la marca.

La gamificació guanya protagonisme.- La gamificació ha anat 
transformant la manera en què les empreses més punteres 
es relacionen amb els seus consumidors i empleats i el 2015 
aquesta tendència es consolidarà. Forbes calcula que durant 
els propers dotze mesos, més del 70% de les empreses del seu 
Global 2000 haurà apostat per les tècniques de gamificació.

Publicitat personalitzada.- Els missatges es convertiran cada 
vegada més en una part clau per a la interacció directa de les 
empreses amb els clients. El diàleg en temps real és important 
per abordar ràpidament les necessitats del client en qualsevol 
moment i a mesura que més persones segueixen adoptant 
la comunicació basada en missatges, les empreses s’obriran 
aquest nou canal de comunicació per mantenir un diàleg cons-
tructiu amb empleats i clients.

Vine sedueix les marques.- Vine s’està convertint en la millor 
manera perquè les marques es publicitin de manera senzilla, 

directa i creativa. Es tracta d’una aplicació determinant per a la 
publicitat precisament perquè va al gra: permet pujar de forma 
simple sis segons de vídeo des d’un dispositiu mòbil; és a dir, el 
just per atrapar a l’espectador i no avorrir-lo.

Apps d’esdeveniments sincronitzades amb check-in.- Un gran 
nombre d’esdeveniments que s’organitzen avui dia ja compten 
amb la seva pròpia app, una aplicació de smartphone que per-
met als assistents a un congrés conèixer per endavant el pro-
grama, els mapes de situació, tenir a mà les reserves, enviar 
missatges a altres participants, etc.

Ulleres 3D per avaluar els hotels i centres de convencions.- 
Es preveu que, gràcies a potents connexions d’internet, l’ús 
d’ulleres 3D permetrà veure amb molt més detall tots els racons 
d’un lloc abans de prendre una decisió sobre tal o qual palau 
de congressos, encara que es trobi a milers de quilòmetres de 
distància o crear “paraigua invisibles” formats per una intensa 
corrent d’aire situada a uns pocs metres d’altura, que desviarà 
la pluja cap als costats, evitant que els assistents a un congrés 
quedin xops.
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Incrementa el consum de TV en línia a 
nivell mundial
Cada dia, els mitjans digitals estan adquirint major rellevància 
dins de les opcions d’entreteniment dels consumidors actuals. 
Un exemple d’això s’aprecia en l’increment exponencial que 
van tenir les hores que els usuaris dediquen a la televisió per 
internet cada dia.

La xifra, que d’acord al portal Global Web Index reflecteix un 
augment de 25 per cent en comparació amb l’any 2012, indica 
que ara la mitjana se situa entre les 73 hores diàries de consum 
a nivell mundial.

Tot i que la TV Online encara es manté molt per sota de les au-
diències de la televisió convencional (la mitjana diària d’atenció 
és de 2.57 hores part dels consumidors), hi ha un factor acce-
lerat de penetració en els continguts d’internet, cosa que està 
atraient audiències més joves cada dia. (de Merca 2.0)
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El Col·legi de Periodistes i EduCaixa 
inicien nova edició de “La premsa a 
les escoles”

Ha començat la sisena edició del programa “la premsa a les 
escoles” que té previst arribar a un total de 50 centres de se-
cundaria de tota Catalunya. En la present edició del projecte, a 
la qual l’Obra Social “la Caixa” destinarà 18.000 euros, arribarà 
durant aquest mes de febrer a totes les demarcacions catalanes 
respectant una proporcionalitat entre el nombre de col·legiats i 
la població de cada demarcació. Així, en principi, a Barcelona 
hi participaran 20 centres, a Tarragona, Lleida i Girona 8; i a les 
Terres de l’Ebre i la Catalunya Central, 3, respectivament.

La iniciativa, impulsada conjuntament pel Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya i l’Obra social “la Caixa” des de l’any 2009, 
parteix del consens entre ambdues institucions sobre la impor-
tància que té el coneixement de l’actualitat per a la formació 
integral dels ciutadans. Al llarg de les sessions, d’una hora 
de durada aproximadament i que apleguen una cinquantena 
d’alumnes de mitjana cadascuna, diferents experts, amb una 
àmplia trajectòria professional en l’àmbit periodístic, transme-

ten la seva experiència i, a partir d’aquesta, la necessitat de 
mantenir-se informats a través dels mitjans de comunicació. 
Per fer-ho, els periodistes recorren a diversos tipus de mate-
rials, com projeccions de vídeos, portades històriques de diaris 
i notícies recents, que permeten promoure i impulsar entre els 
més joves un consum crític i responsable dels mitjans de co-
municació, donar a conèixer els valors i la feina de l’ofici del 
periodista, i els serveis socials i democràtics que aporten.
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eduCaixa, el programa educatiu de l’Obra Social “la Caixa” i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, comparteixen un objectiu 
comú: fomentar el coneixement dels mitjans de comunicació, 
promoure el respecte al pluralisme informatiu i crear conscièn-
cia del paper que exerceixen aquests mitjans en una societat 
democràtica, lliure i plural. (d’Obra Social La Caixa)

Setmana dels Premis Rahola a Girona

L’escriptor i traductor Màrius Serra i dues taules rodones sobre 
el paper dels mitjans en el procés sobiranista i l’encaix de les 
xarxes socials en el periodisme són els principals actes de la 
Setmana dels Rahola a Girona. Per tercer any consecutiu, el 
Col·legi de Periodistes i la Diputació organitzen diversos actes 
previs a l’entrega dels Premis Carles Rahola de Comunicació 
Local, que serà el 26 de febrer. Enguany, les activitats fan un 
salt endavant amb la incorporació dels estudiants de la Univer-
sitat de Girona i també de l’Ajuntament de Girona, que destina 
3.000 euros per a una dues beques per a projectes de comu-
nicació local sobre les comarques gironines. Tots els actes es 
faran a la facultat de Lletres.

Del 17 fins al 26 de febrer -dia de l’entrega dels Premis, als 
quals aspiren 83 projectes- s’han organitzat diferents actes en 
el marc de la Setmana dels Rahola. La primera taula rodona se 
celebrarà el dijous 19 de febrer a les 12 hores. Portarà per títol 
“Processant el procés. El paper dels mitjans de comunicació 
en el debat sobiranista”. La segona taula rodona tindrà lloc el 
dimarts, 24 de febrer, a les 12 hores. Es dirà “Del tweet al fet. 
La complexa (o no) relació entre periodisme i xarxes socials”. 
I el dimecres, dia 25, a les 12 hores, Màrius Serra, escriptor, 
traductor, autor de mots encreuats i col·laborador de diferents 
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mitjans de comunicació pronunciarà la conferència “El català 
dels mitjans de comunicació”. (d’AEC)

La Unesco i PRISA s’alien per donar 
suport a la llibertat d’expressió

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Cièn-
cia i la Cultura (Unesco) i el grup de comunicació PRISA, editor 
d’El País, van subscriure dilluns passat a París un acord marc 
per afavorir amb accions conjuntes per la llibertat d’expressió i 
la seguretat dels periodistes. Ambdues parts es comprometen 
també a promoure l’expansió i la millora de l’educació a Llati-
noamèrica.

L’acord es concretarà en breu en iniciatives conjuntes amb mo-
tiu del Dia Mundial de la Ràdio, que se celebra el proper dia 
13, o el Dia Mundial per la Llibertat d’Expressió, el 3 de maig. 
Així mateix, els signants de cooperar en accions internacionals 
contra la impunitat o per la igualtat de gènere en els mitjans de 
comunicació. (d’AEC)

Compte enrere per a la nova edició de 
l’Anuari Mèdia.cat

Dimarts va començar la campanya de micromecenatge per 
aconseguir els finançament necessari per fer possible l’Anuari 
Mèdia.cat. Els silencis mediàtics de 2014. Enguany, el projecte 
és més ambiciós que en les edicions anteriors, en part gràcies 
a la base consolidada en els anys passats, i en part perquè més 
enllà de l’Anuari, Mèdia.cat es prepara per a una renovació en 
profunditat del seu projecte. Des del Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils –editor de Mèdia.cat- s’espera arribar als 15.000 
euros aportats pels lectors durant els propers 40 dies a través 
del portal de microdonacions Verkami i a canvi de les quals es 
poden aconseguir diferents recompenses.

Però a més de l’Anuari, els diners recaptats amb aquesta cam-
panya de micromecenatge han de servir per renovar en profun-
ditat tot el projecte de l’observatori crítics dels mitjans. Sis anys 
després de la seva posada en marxa, s’actualitzarà el web, 
s’ampliaran els continguts, s’introduiran estudis estadístics, no-
ves col·laboracions i s’obriran nous canals de participació dels 
lectors, com ara els informes col·laboratius o una bústia on  els 
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lectors puguin aportar temes a tractar. Els micromecenes que 
vulguin invertir en el projecte rebran a canvi diverses recompen-
ses: des d’un exemplar de l’Anuari fins a diverses novetats edito-
rials impulsades pel Grup Barnils i les editorials Dau i Saldonar. 
Podeu trobar més informació CLICANT AQUÍ (de Mèdia.cat)

L’Avenç guanya el Premi Ciutat de 
Barcelona

El comitè executiu del Consell de Cultura de l’Ajuntament ha fet 
públics aquest dimarts els guardonats amb els Premis Ciutat 
de Barcelona 2014, dotats cadascun amb 7.000 euros. En la 
categoria de mitjans de comunicació, enguany s’ha distingit la 
revista L’Avenç.

“El jurat ha valorat especialment la sèrie de grans entrevistes 
publicades al llarg del 2014, que confirmen el nou impuls que 
Josep Maria Muñoz i Núria Iceta han donat a la capçalera, as-
sumint també la seva gestió”, assenyala el veredicte. El jurat, 
que ha distingit L’Avenç per majoria, estava format per Vicent 
Partal (president), Ignasi Aragay, Francesc Escribano, Júlia 
Otero i Toni Puntí. (de Comunicació 21)

Dinou treballs opten al premi Mila de 
Periodisme

Dinou treballs opten a un dels quatre guardons de la vuitena 
edició del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere 
a Lleida. Sis s’han presentat en la categoria de premsa escrita, 
cinc en la d’audiovisual, dos en la de fotoperiodisme i sis en 
la de mitjans digitals, dotades cada una amb 1.500 euros de 
premi.

L’objectiu del certamen, convocat per la Paeria i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya-Demarcació de Lleida, busca reconèi-
xer els treballs que fomenten les polítiques de promoció de les 
dones. L’entrega es farà en el marc dels actes del 8 de març. 
(de Segre)
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El periodisme és qüestió de prioritats. 
Quina és la primera, publicitat o 
lectors?
Per Enrique Bullido / La piràmide invertida, bloc
  
 

Començo aquesta reflexió amb una premissa bàsica: per fer 
periodisme (sobretot del pota negra) cal diners. I continuo amb 
una segona constatació: si la gent no està disposada a pagar 
pel periodisme (i és clar que en la majoria dels casos no està 
disposada) llavors cal buscar els diners de la publicitat.

Aquest és el negoci de les empreses informatives: la major part 
dels ingressos arriben pel públic i / o per la publicitat. I si de la 
primera via no s’obtenen els suficients recursos (segurament 
perquè no hem fet el correcte per a això) caldrà potenciar la 
segona. La pregunta és fins a quin punt?

Tota aquesta introducció ve a conte de la acció publicitària d’un 
banc que ha ocupat i uniformat les portades dels diaris espan-
yols més importants.

Com diu David Martínez en un molt encertat post , no és ni la 
primera vegada que passa ni la campanya més nova. Això sí, 
ha encès Twitter amb nombroses crítiques als mitjans que han 
cedit la seva portada a aquesta campanya de publicitat. El títol 
de l’article de Martínez és una gran frase de la periodista Rece-
ba Rierol : “Prefereixo la publicitat en coberta que encoberta”.

La coincidència del destí ha volgut que el dia en què els dia-
ris espanyols uniformitzen les seves portades i les cedeixen a 
una publicitat, un gran diari com ‘The New York Times’ decideix 
cedir la seva imatge de portada a les fotos que ha enviat els 
lectors a través d’Instagram sobre la gran nevada caiguda a 
la ciutat, en una acció sense molts precedents en paper a la 
premsa tradicional.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Portada The New York Times
 

The New York Times fa el que necessita el periodisme: posar-se 
al lloc dels lectors

I aquest contrast és, al meu entendre, brutal. The New York 
Times fa el que necessita el periodisme ara mateix per sobre-
viure: posar-se al lloc dels lectors. Els cedeix espai, comparteix 
la seva informació, deixa que entrin al diari, fa comunitat. Aquí 
“venem” un anunci, no informació.

Torno a repetir que sense diners, sense els ingressos de publi-
citat, el periodisme de qualitat és molt complicat. Cal un model 
de negoci sostenible. Però al mateix temps estic segur d’una 
cosa: si ningú vol el que vens, no aconseguiràs vendre res. No 
tindràs lectors, i per tant, no tindràs publicitat.
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Diferències entre EGM i OJD
Per Carles Fité / El nostre món

 

Fa uns dies comentàvem les dades de l’EGM que fa a la prem-
sa escrita, en la qual destacava el diari Marca com el més llegit 
del país. Però ara han sortit les dades del OJD i són una mica 
diferents els uns als altres. Per què aquesta diferència?

L’EGM és l’Estudi General de Mitjans que es fa mitjançant en-
questa trimestral, tant en persona com telefònica, en la qual se 
li pregunta a l’entrevistat quin diari va llegir ahir. El que dóna 
importància al record de l’usuari o la potència de la marca, així 
com a la facilitat que té de trobar un o altre diari al bar o al tren, 
si ho llegeix sense comprar-lo.

En canvi l’OJD és l’Oficina de Justificació de la Difusió, que 
bàsicament fa servir dues dades: el de vendes directes de cada 
diari (en cas que sigui de pagament) i el de difusió. Per calcular 
aquesta última se sumen les vendes en quiosc, els subscrip-
tors, els exemplars gratuïts i les vendes en bloc. Com exem-

plars gratuïts entenem aquells que es poden regalar a centres 
docents, als propis treballadors, a altres mitjans, etc. Mentre 
que les vendes en bloc són aquelles que es donen en gran 
nombre d’exemplars a companyies aèries, hotels, institucions... 
que moltes vegades també poden ser gratis o mitjançant inter-
canvis de publicitat o d’un altre tipus.

Per tant tenim tres conceptes que mesuren l’èxit d’un periòdic: 
l’audiència, les vendes i la difusió. I no tenen per què coincidir. 
Així doncs, el diari amb més audiència a Espanya és el Mar-
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ca i també el de major venda però en canvi qui té més difu-
sió és El País. Marca ha tancat el 2014 amb unes vendes de 
156.035 exemplars i una difusió de 172.174 exemplars. Mentre 
que El País ho ha fet amb unes vendes de 153.570 i una difu-
sió de 259.775. Si recordem dades de l’EGM, Marca tenia més 
de 2,5 milions de lectors diaris, mentre el País es quedava en 
1.612.000. Les diferències són abismals.

I tot i que en l’EGM segueixen sortint xifres milionàries, la crisi 
de la premsa escrita és un fet i les dades del OJD són decebe-
dors: des de 2007 (l’inici de la crisi) s’ha perdut al voltant d’un 
50% de mitjana en general en tots els diaris. Com a exemple, 
veiem que El País el 2007 va vendre 341.425 exemplars i Mar-
ca 291.394.

Per cert, segons l’EGM la diferència entre Marca i AS és abis-
mal, Marca és llegit per 2,5 milions i l’AS per 1.328.000. En 
canvi, en el OJD, AS ha venut en aquest 2014, 124.239 exem-
plars (uns 31.000 menys) i amb una difusió de 149.004 (23.000 
menys), sens dubte molt més igualat.

Mentre el paper agonitza, el format digital va en augment. I és 
que ja no només podem calcular el nombre de lectors en línia 

que tenim, sinó que sabem quines notícies són més llegides ia 
quines hores. De fet fins i tot hi ha alguns mitjans que paguen 
als seus redactors o columnistes en funció del nombre de clics 
que rep la seva notícia. Una decisió altament preocupant, ja 
que no sempre el més llegit és el més treballat o és el contingut 
de més qualitat.

El món canvia i els mitjans de comunicació han inevitablement 
adaptar-s’hi o morir en l’intent.
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En defensa del periodisme sense 
pressa
Per Carlos Fresneda / El Mundo

 

Un viatge a Short Creek, la ciutat sense llei nord-americana que 
viu sota la tirania del fonamentalisme mormó. Una immersió a 
Nauru, l’illa del Pacífic que s’està destruint a si mateixa com va 
passar amb l’illa de Pasqua. La guerra dels 24.000 dies entre is-
raelians i palestins, visualitzada com mai abans. I l’adveniment 
del robot journalism, quan els robots suplanten als periodistes.

No és el recompte apressat de les últimes 24 hores, ni falta 
que fa. Delayed Gratification, que així es diu la revista, presu-
meix de ser “l’última a donar les notícies”. Amb un retard de 
tres mesos, per ser exactes (d’aquí la capçalera). Això sí, amb 
una perspectiva, en un context i amb una profunditat que ja no 
s’estilen.

La revista creada per Rob Orchard i Marcus Webb s’ha conver-
tit en quatre anys amb la capdavantera mundial de periodisme 
slow, com a reacció al afartament de fast news que està fagoci-
tant la indústria des de dins. A foc lent, sense la soga del dia a 
dia, l’equip de Delayed Gratification (l’antídot contra la gratifica-
ció instantània) va desplegant davant els nostres ulls un menú 
per degustar i pair el que ha deixat de ser actualitat palpitant i 
que ara és una altra cosa.
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“Pretenem ser la resposta en periodisme al que Slow Food ha 
estat amb el menjar”, assegura Orchard, 34 anys i “massa vell 
per entendre la dinàmica de les xarxes socials”. “En el fons no 
hem inventat res de nou. Per fi i a la fi reivindiquem el bon 
periodisme de tota la vida, amb temps per investigar, contras-
tar dades, parlar amb els protagonistes i recuperar el rigor i la 
imparcialitat”.

Orchard es remunta per descomptat al New Yorker com a mo-
del, encara que posat al dia amb gran desplegament visual 
i una veneració especial per la infografia (el director artístic, 
Christian Tate, és una referència obligada en això que ara ano-
menem periodisme de dades). Monocle a Gran Bretanya, XXI a 
França o Yorokobu a Espanya són alguns dels parents propers 
de Delayed Gratification en aquest univers paral·lel del perio-
disme slow que està prenent cos en paper, encara que sense 
perdre de vista el planeta digital.

“La nostra aposta no és excloent, sinó complementària”, asse-
gura Orchard. “I encara que fins ara ens hem centrat en el pa-
per (75.000 exemplars i pujant), usem la web com quiosc i es-
tem donant voltes a la possibilitat de documentals i podcasts”.

A més d’un li van grinyolar les orelles quan Rob Orchard, en 
la seva recent conferència de Ted Ex a Madrid, va vaticinar 
“la desaparició total dels diaris abans de deu anys”. El punt 
d’inflexió, vaticina, es produirà quan un gran diari amb una gran 
presència a la xarxa (posem The Guardian) decideixi donar el 
pas endavant i prescindir del paper... “Els altres seguiran aquest 
curs, per molt que ens dolgui, perquè el model de negoci dels 
diaris no se sosté”.

“La majoria de la gent es nodrirà a partir d’aquest moment de 
la dieta de fast food a la xarxa”, assegura Orchard. “Les notí-
cies ens arribaran customitzades, principalment a través de les 
xarxes socials i molts no s’adonaran de tot el que hem perdut, 
immersos en aquesta necessitat urgent de revisar minut a minut 
el telèfon intel·ligent”.

“Però una minoria buscarà una altra cosa, i és aquí on crec que 
tenen futur revistes com la nostra”, adverteix el cofundador de 
Delayed Gratification. “El que proposem als nostres lectors és 
bàsicament un screen break, una pausa de pantalla. Nosaltres 
ens prenem el nostre temps per escriure les històries, amb tres 
mesos de perspectiva i gràcies a un bon nombre de free lancers 
en gran part del món. I esperem que la gent apreciï aquest tre-
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ball, que li dediqui temps a la lectura i a la comprensió, amb un 
tassa de te o un got de whisky a mà, sense urgència per passar 
de pàgina”.

En aquesta època de les robotnoticies, amb programes com 
WordSmith o Quakebot, escrivint ja automàticament i sense ne-
cessitat de periodistes, Delayed Gratification certifica que les 
seves històries han estat escrites i sospesades per humans i 
que no compten per tant amb “ingredients transgènics” (el símil 
és del propi Rob Orchard).

Qualitat, intel·ligència i inspiració. Aquesta és la trilogia que 
mou al cap i a la fi els creadors de Delayed Gratification, que 
han decidit ser fidels a l’esperit fundacional (ni una sola pàgina 
de publicitat) i mantenir el projecte deliberadament petit. El preu 
de venda és l’equivalent a 12 euros, amb notables descomptes 
als subscriptors. La redacció està en un espai de coworking a la 
Somerset House de Londres, des d’on es passa revista meticu-
losa i retrospectiva al que ha passat en els últims noranta dies.

El calendari suplanta la paginació i imprimeix un ritme espe-
cial a la revista, on l’índex deixa pas a una visualització prèvia 
dels reportatges: del més seriós al més frívol, del més breu al 

més curt. Les portades està sempre reservades per a un artista: 
Shepard Fairey, el creador del pòster Hope d’Obama, va signar 
la primera, i l’irlandès Michael Craig-Martin rubrica l’última, amb 
un metrònom marcant el compàs del periodisme slow.
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“Future of News”, nou informe del 
director de @BBCNews, James 
Harding 

 

La qualitat, l’aposta per la informació local, la interacció i 
col·laboració amb i dels lectors (oients o espectadors), gène-
res informatius adaptats als nous suports (tauletes i telèfons 
mòbils) i una clara aposta per la transparència. Aquestes són 
algunes de les claus que condicionaran el periodisme en el fu-
tur, segons un informe elaborat per la cadena britànica BBC 
sobre com es consumirà i es produirà informació en les pròxi-
mes dècades. 

El document deixa clar que internet aporta grans oportunitats 
per al periodisme però també alguns riscos, entre els quals que 
els actors de la informació -polítics, famosos, empreses- vol-
dran comunicar amb les seves audiències (electors) al marge 
de l’intermediari, és a dir, dels mitjans de comunicació.

I la BBC constata que la xarxa, contra el que en general es 
creu, també genera desigualtat en la informació, desinforma-
ció i una massificació de continguts que, lògicament, dificulta al 
ciutadà saber què està passant realment. Per això, subratlla, el 
periodisme serà fonamental per al ciutadà.

L’informe assenyala, en primer lloc, que la qualitat serà fona-
mental per sostenir un mitjà en el futur. És a dir, els fonaments 
del model tradicional -contrast de fonts, rigor, claredat i com-
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promís amb el ciutadà- diferenciaran els mitjans amb futur. Així 
com oferir històries originals, vigilar el poder, interpretar bé 
l’actualitat i contextualitzar els fets.

A tot això se suma l’aposta pel periodisme local, i en aquesta 
línia la necessitat que el periodista sigui allà on es produeixen 
els fets. El periodisme col·laboratiu (més participació dels lec-
tors) i el periodisme de dades (en auge als EUA i el Regne Unit) 
obligaran a modificar rutines productives.

Sobre els gèneres, la BBC adverteix que en el futur funcionaran 
els relats molt breus o molt llargs (en profunditat). A més, els pe-
riodistes podran i hauran d’oferir als lectors (o espectadors) am-
pliar els continguts mitjançant la publicació de les transcripcions 
de les entrevistes o enllaçant altres textos d’altres periodistes.

Els mitjans han d’estar preparats per dominar les habilitats que 
permetin distribuir continguts -text, àudio, vídeo, missatges o 
apps en qualsevol dels suports en un futur en què es consumirà 
informació en moviment.

En els mitjans audiovisuals, la BBC adverteix que el 2020 el te-
leespectador serà protagonista dels programes, el 2030 tothom 

veurà televisió a través d’internet, les marques pagaran per la 
creació d’espais i es consumirà més vídeo.

La presència de pantalles de televisió serà massiva, i connecta-
rem amb els mitjans de comunicació des de qualsevol lloc amb 
els nous suports. I apunta una dada: un 30% dels menors de 
45 anys llegeixen les notícies a través del telèfon mòbil, “i cada 
vegada en seran més”, adverteix la cadena britànica.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden llegir sencer aquest 
estudi de la BBC. Només cal CLICAR AQUÍ  

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Els mitjans i el responsive design, 
tendència obligada? 
Per Màrketing Directo i Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 

Vivim en un món en què cada vegada ens trobem més envoltats 
per múltiples dispositius de manera que el concepte de res-
ponsive design hauria de ser una de les prioritats. Diem hauria 
perquè, per exemple, mentre alguns diaris com The Guardian 
o la BBC ofereixen dissenys totalment sensibles als diferents 
dispositius mentre altres editors com MailOnline, Telegraph On-
line o The Independent encara no han apostat pels beneficis del 
responsive design.

Són molts els mitjans digitals que encara avui romanen fidels 
als seus llocs d’escriptori que té com a conseqüència que siguin 
molts els usuaris que tenen dificultats a l’hora de consumir els 
seus continguts a través de tauletes o telèfon intel·ligent. 

Però la veritat és que no ens trobem davant d’un cas de ne-
gligència sinó a una decisió que respon a l’elecció estratègica 
de cada mitjà. En alguns casos els usuaris s’han adonat que 
alguns editors prefereixen l’experiència d’escriptori tradicional 
encara que això suposi un esforç per als seus lectors. 

Dennis Publishing, un dels editors de més importància en el 
Regne Unit, compta entre els seus mitjans amb dos que obeei-
xen totalment a les regles de responsive design. No obstant 
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això i després d’una sèrie de proves realitzades amb els usuaris 
a través de diversos dispositius diferents, alguns d’aquests van 
mostrar sense cap dubte la seva preferència per a la versió 
d’escriptori. 

Alguns mitjans han optat per oferir una experiència a mig camí, 
preparant els seus sites perquè els seus continguts siguin con-
sumits seguint el responsive design en alguns dispositius. 

“El responsive design és definitivament el camí a seguir a llarg 
termini però és molt important que no es prengui la decisió a 
la lleugera sense abans haver realitzat proves”, explica Paul 
Lomax, director de tecnologia en Dennis Publishing. 

Però això no vol dir que no trobem sites que segueixin els pre-
ceptes del responsive design com és el cas de Google, que 
mostra una clara preferència pels llocs que adapten els seus 
continguts a les diferents pantalles. 

La publicitat en línia també juga un paper clau a l’hora d’apostar 
pel responsive design ja que els formats d’anuncis amb dife-
rents mides per a les diferents pantalles no s’utilitzen de ma-
nera tan habitual com els blocs de publicitat estàndard. Amb 

l’auge de la compra programàtica són moltes les agències que 
prefereixen no haver de crear diferents dissenys i mides per-
sonalitzats per a cada pantalla. És per això que els sites que 
aposten pel responsive design s’arrisquen a perdre inversió pu-
blicitària a curt termini. 

“Els sites encara estan provant les seves pròpies estructures 
‘sensibles’ el que en realitat està aconseguint que ens trobem 
davant d’un panorama amb molts errors”, explica James Hud-
son, director de l’àrea de digital de ZenithOptimedia al Regne 
Unit, que explica que en l’actualitat encara no es disposa de 
tota la infraestructura necessària però que compta amb tot el 
potencial. 

Com funciona el responsive web design?
El terme “responsive web design” s’escolta freqüentment, però 
què és exactament? El responsive design correspon a una ten-
dència de creació de pàgines web que poden ser visualitza-
des perfectament en tot tipus de dispositius, des d’ordinadors 
d’escriptori fins smartphones o tauletes. Amb aquest tipus de 
disseny no necessitem tenir una versió per a cada dispositiu, un 
sol web s’adapta a tots ells.
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En lloc de construir una web per a cada tipus de dispositiu 
(smartphone, tauleta, ordinador desktop, portàtil i fins i tot, avui 
dia, per smart TV), es crea una sola web utilitzant CSS3 media 
queries i un layout amb imatges flexibles. D’aquesta manera, 
la web detecta des de quina classe de dispositiu està accedint 
l’usuari i mostra la versió més optimitzada per aquest mitjà, re-
organitzant els elements de la web i fins i tot discriminant alguns 
d’ells (menys imatges, més lleugeres, redistribució de les co-
lumnes en el disseny, menys text, etc.).

L’HTML5 permet una experiència excel·lent per als usuaris, 
sense el cost de desenvolupar una app nativa per a cada dispo-
sitiu. En resum, es diria que el responsive design són tot avan-
tatges.

És fàcil de manejar ja que només treballes sobre una website 
i els resultats seran uniformes en totes les plataformes sense 
distorsions en les imatges o text. A més, estalvies temps i di-
ners en desenvolupar una sola vegada i un pagament únic de 
hosting.

Què passa amb el posicionament web?
Una web creada amb “responsive web design” millora el SEO, 
les recerques a través de dispositius mòbils són diferents a les 
que es realitzen des d’un ordinador d’escriptori pel que tenir 
una versió mòbil de la nostra web és bo, tenir-ne una amb res-
ponsive design és encara millor, sobretot perquè com més dis-
positius aconseguim cobrir més trànsit generarà la nostra web. 
Tan simple com això. A més, cercadors com Google ja estan 
prioritzant en el rànquing a les websites mòbils en recerques 
mòbils, com és lògic.

Llavors, quines són les opcions per a crear una web amb res-
ponsive? Realment, les mateixes que per crear una nova web. 
Podem optar per contractar un desenvolupador o agència que 
ho faci per nosaltres, una opció costosa tenint en compte les 
especificacions que es vulguin.
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“Nosaltres no som la BBC”
Per Jordi Fortuny i Batalla, periodista / Media scanning

 

La convergència de redaccions, com ja hem comentat en textos 
anteriors, no és una novetat en el món dels mitjans de comuni-
cació. Sí que ho és, en aquests moments, a la ràdio i televisió 
publiques catalanes, que finalment han posat mans a l’obra per 
unificar les redaccions dels serveis informatius respectius.
Han posat mans a l’obra però falten els plànols, que són im-
prescindibles. I no em refereixo només a l’espai físic de la futura 
redacció multimèdia, sinó al projecte sencer, que ha d’incloure 
per força aspectes editorials, organitzatius, professionals i la-
borals, a més dels arquitectònics. En això sembla que totes les 
parts implicades hi estan d’acord i, per tant, ara es tracta de 
dissenyar-ho tot de nou.

I aquesta és la qüestió. La majoria de pors que sorgeixen da-
vant d’un projecte d’aquests –a tot arreu– es justifiquen per les 
dificultats de fusionar cultures de treball diferents, forjades du-

rant anys. És una reacció normal, però es basa en l’experiència 
del passat, mentre que una redacció multimèdia ha de ser per 
força un projecte de futur, concebut gairebé a partir de zero. 
Les empreses ja consolidades i de llarga trajectòria tenen mol-
tes més dificultats que les empreses de nova creació a l’hora 
de posar en marxa una redacció multimèdia, però això, eviden-
tment, no és cap excusa per a no fer-ho.

Un altre dels tòpics a l’hora de reflexionar sobre aquesta qües-
tió és l’eslògan “nosaltres no som la BBC” per justificar tots els 
dèficits. Efectivament, la BBC és única al món, i fins i tot a la 
mateixa BBC li costa ser-ho. Però no ser la BBC no hauria de 
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ser una excusa per no tenir projecte o abaixar la guàrdia de la 
qualitat dels continguts, en benefici de la quantitat o de l’estalvi 
de costos. Crec que en això també tothom hi hauria d’estar 
d’acord.

Per acabar amb els tòpics, n’hi ha un altre que sosté que “al-
tres ho han intentat abans i s’han estavellat”. És veritat, però 
tampoc és una excusa per a no fer-ho, perquè, a més dels que 
s’han estavellat, n’hi ha d’altres que també ho han intentat i se 
n’han sortit. Hi ha força recerques i estudis sobre la conver-
gència de redaccions que descriuen fil per randa els principals 
riscos i els principals avantatges d’un procés com aquest, així 
com els principals models que s’han anat consolidant.

Avanço una primera llista de documents, no gaire nous –hi ha 
qui ja fa anys que hi treballa– però força útils per no començar 
de zero:

- Meier, K. i altres. Newsroom revisited: Newsroom-Conver-
gence in Austria, Spain and Germany. Medienhaus Wien, Abril 
2013.

- Hockaday, M. BBC News: BBC News: Why good journalism 
matters in the digital age. LSE, 9 d’octubre de 2012.

- García Avilés, J. A. i altres. Integración de redacciones en 
Austria, España y Alemania: modelos de convergencia de me-
dios. Anàlisi 38, 2009.

- Masip, P.; Micó, J. L. El periodista polivalente en el marco de 
la convergencia empresarial. Quaderns del CAC 31-32, juliol 
2008-juny 2009.

- Sancha, D. La convergencia de redacciones en la era del jar-
dín abierto. Quaderns del CAC 31-32, juliol 2008-juny 2009.

- Masdeu, J. Confluència dels serveis informatius de TV3, Cat 
Ràdio i portal de notícies. CCRTV, Setembre 2007.

- NUJ Commission on multi-media working. Shaping the Future. 
Desembre 2007.
(foto JFB)

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ

https://www.dropbox.com/s/rzvinraw0tuwcsn/30257_Newsroom_revisited_-_Endbericht.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzvinraw0tuwcsn/30257_Newsroom_revisited_-_Endbericht.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzvinraw0tuwcsn/30257_Newsroom_revisited_-_Endbericht.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfirei47dt7zge6/Mary-Hockaday-Polis-Media-Agenda-Talk-8th-October-2012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfirei47dt7zge6/Mary-Hockaday-Polis-Media-Agenda-Talk-8th-October-2012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7qndrha3vum4ju/02112175n38p173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7qndrha3vum4ju/02112175n38p173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7qndrha3vum4ju/02112175n38p173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mx5dfjafzzvrtl/Q31-32_Masip_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mx5dfjafzzvrtl/Q31-32_Masip_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mx5dfjafzzvrtl/Q31-32_Masip_ES.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/tzh76z0g2x5bsmf/Q31-32_Sancha_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l2e154xs0obu7i/proposta conflu%C3%A8ncia.pdf?dl=0
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