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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Periodisme i democràcia, obligats a evolucionar
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Barcelona acollirà les 5es Jornades Internacionals de Mitjans de Proximitat el proper 26 de març

COMUNICACIÓ DIGITAL
Girona acull la Catosfera, el punt de trobada de la internet catalana

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat en premsa creix lentament aquest començament d’any: Internet i mòbils estiren del carro

NOVES EINES
Les fórmules de xarxa de notícies o hub poden marcar el futur de la informació digital

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Contingut natiu per a Facebook, la taula de salvació del periodisme?

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El futur del Periodisme: s’imposa la llibertat 
TRIBUNA: Les trampes dels periodistes
ENTREVISTA: “Fem un periodisme que la gent no vol”, explica el catedràtic Víctor Sampedro
ANÀLISI: La premsa de paper continua dessagnant en tots els mercats avançats
DOSSIER: L’exdirectora del New York Times defensa el pagament en les edicions digitals de premsa
OPINIÓ: El paper del paper
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Periodisme i democràcia, obligats a 
evolucionar 
Per Infoperiodistas
 
 

La situació actual de crisi fa necessària una evolució tant de la 
democràcia com del periodisme, segons es va concloure en el 
Debat Mirades Creuades “Informació i Poder” organitzada per 
Diálogo, Associació d’Amistat Hispano-Francesa. Per debatre 
sobre això, es van reunir l’editorialista i assagista Alain Duha-
mel i el periodista Iñaki Gabilondo. Ramón González, director 
del setmanari Ahora, va ser a més l’encarregat de moderar la 
trobada, que tenia la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.

En un any, eminentment electoral, es va posar de manifest la 
relació que tenen la política i el periodisme, i també les conse-
qüències que aquesta unió pot comportar per a l’exercici de la 
professió informativa. En aquest sentit, Duhamel va destacar 
que al llarg de la seva carrera periodística ha aconseguit tenir 
relacions bastant sanes amb els polítics, a més d’aconseguir 

no encasellar la seva imatge pública treballant en mitjans amb 
ideologies polítiques molt diferents. 

Gabilondo, per la seva banda, va exposar que la història de la 
democràcia a Espanya és molt diferent a la de França, així com 
també ho és la relació entre periodisme i política que hi ha en 
els dos estats. En el cas de l’espanyol, la política i la premsa 
van viure conjuntament l’aventura i el somni de la democràcia 
després d’una dictadura, creant-se arran d’aquesta aproxima-
ció un autèntic problema i una relació molt enganxosa. Segons 
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va explicar Gabilondo, periodisme i política haurien d’estar con-
demnats a viure una tensió perpètua, ja que el primer ha de 
revelar el que la segona vol vetllar, però a Espanya es va crear 
una fraternitat gens positiva però amb justificació històrica.

Això ha portat al fet que tant la ciutadania espanyola, com la 
francesa, percebin a la política i el periodisme com a poders 
que formen part de la mateixa tribu i la línia de separació no 

està prou clara. És més, tampoc està definida la línia que dife-
rencia entre afinitat i incondicionalitat, per la qual cosa és im-
prescindible marcar distàncies.

Crisi estructural
Pel que fa a la crisi econòmica que travessen els mitjans de 
comunicació, sobretot la premsa escrita, i que afecta el seu fun-
cionament, Gabilondo va afegir una altra crisi agudíssima re-
sultat de l’aparició de les noves tecnologies i que està obligant 
a que els mitjans en paper s’hagin d’adaptar a un nou model. 
“Els mitjans de comunicació viuen una enorme angoixa finan-
cera, fins al punt que la seva prioritat número u ja no és la 
comunicació, sinó la supervivència”, va afirmar el periodista, a 
la qual cosa va afegir que quan una redacció està en situacions 
precàries no està en la millor actitud per a ser un motor de gran 
audàcia, trencador i que xoqui contra les estructures. 
D’altra banda, cal destacar el progrés del pluralisme mediàtic 
dels últims 50 anys amb la proliferació creixent de diaris, setma-
naris, emissores de ràdio i cadenes de televisió. Un pluralisme 
que, per Duhamel, anava a desembocar en una major qualitat 
informativa. “Em vaig confondre totalment. El pluralisme ha mi-
llorat la llibertat, però la qualitat ha disminuït per temes finan-
cers i també tecnològics”, ha opinat.
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La democràcia, una eina necessària que necessita ser ac-
tualitzada
Pel que fa a la situació de la democràcia, Duhamel va afirmar 
que, actualment, es troba malalta per dos motius: d’una ban-
da la desocupació i la crisi i, de l’altra, les noves tecnologies 
que no aconsegueix manejar de manera positiva. Cal tenir en 
compte que si avui la representació de la democràcia, el plura-
lisme, la llibertat, els polítics i els periodistes és més negativa 
que abans és perquè els resultats econòmics són també més 
negatius. Així, si aconseguíssim arribar a una sortida de la crisi, 
la imatge de la democràcia seria novament posada en valor. 

A més, les noves tecnologies han fet que s’instauri una concep-
ció horitzontal de la informació que afecta la democràcia, ja que 
l’excés de fonts no sempre fiables fa que els ciutadans estan 
sobre informats ja que existeixi instantaneïtat en lloc de reflexió 
i irracionalitat en lloc de comentaris seriosos.

En el cas d’Espanya, Gabilondo va indicar que la democràcia 
està tenint senyals de fatiga i que serà necessària la introducció 
d’importants novetats. “És com si s’haguessin cansat simultà-
niament totes les peces que han construït el procés de tran-
sició de la dictadura a la democràcia”, va destacar. Per això, 

cal refrescar la democràcia i que els partits canviïn tal com el 
periodisme ja s’està veient obligat a fer-ho.
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

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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Barcelona acollirà les 5es Jornades 
Internacionals de Mitjans de 
Proximitat el proper 26 de març
Per AMIC

Amb un programa de ponents internacionals provinents de di-
ferents sectors de la premsa i la comunicació, les properes 5es 
Jornades Internacionals de Mitjans de Proximitat que tindran 
lloc a Barcelona, el 26 de març de 2015 a l’auditori Cosmo-
caixa, es consoliden com el punt de trobada de referència dels 
mitjans de proximitat. 

Alguns dels ponents convidats inclouen representants de la 
premsa escocesa que ens presentaran la realitat que el perio-
disme ha viscut recentment en el context del referèndum per la 
independència celebrat el passat mes de setembre de 2014. 
Iain Macwhirter, comentarista polític de The Sunday Herald ex-
posarà el seu estudi “Democràcia a la foscor” i Richard Walker, 
editor de The National (primer diari pro-independència) ens ex-

plicarà el seu cas. A les jornades també assistirà James Brei-
ner expert en mitjans digitals d’Estats Units, amb la ponència 
“Conèixer l’audiència: Com els mòbils i les xarxes socials estan 
canviant totes les regles”, seguit de Pablo Arciniegas, expert en 
marques i publicitat i fundador de l’agència Re* a Colòmbia, i 
que parlarà sobre la creació de marca i la comunicació coherent 
en els seus valors i estratègies. Josep Lluís de Gabriel, profes-
sor universitari i de màsters per la UPF i la UPC, entre d’altres, 
organitzarà un workshop de màrqueting per créixer després de 
la crisi. La resta de ponències del programa tractaran temes 
com la “Publicitat, arribar al públic des de mitjans propers. La 
comunicació des de la proximitat, una nova aposta de les grans 
marques? Els mitjans de proximitat, com potenciar la seva mar-
ca”, “Tendències per als editors líders de mitjans de proximitat. 
Un futur cap a capçaleres multiplataforma” i “Visió de l’ofici de 
periodista, una mirada periodística.”

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La Jornada que aspira a tenir prop de 350 assistents, és un es-
deveniment professional internacional que vol convertir la ciutat 
de Barcelona en una veritable capital de la premsa i dels mi-
tjans digitals de proximitat, i que impulsen en el marc de la Fe-
deració d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans 
Digitals en Català, l’AMIC, l’ACPC i l’APPEC. Per a inscripcions 
i més informació: http://jornades.amic.media/

La Vanguardia, Última Hora i Levante-
EMV: els més llegits el 2014 als Països 
Catalans
Per Pere Giménez/ Comunicació 21

Les dades d’OJD corresponents al conjunt de 2014 mostren 
com La Vanguardia, Última Hora i Levante-EMV són els diaris 
que van tenir una major difusió a Catalunya, Illes Balears i País 
Valencià, respectivament. El rànquing canvia força segons la 
demarcació, i no només pel paper que hi juguen les publica-
cions territorials, sinó també per la diferent incidència que hi 
tenen les capçaleres estatals.

En el conjunt dels tres territoris, La Vanguardia és el diari que va 
registrar més difusió durant el 2014 amb 134.135 exemplars de 
mitjana diària, seguit d’El Periódico de Catalunya, amb 84.976; 
El País, 43.260; El Mundo, 26.670; Última Hora, 24.110; El Punt 
Avui, 24.030; Levante-EMV, 22.921; ABC, 21.581; Las Provin-
cias, 19.617; Información, 18.052; l’Ara, 14.909; La Razón, 
14.143, i Diario de Mallorca, 13.506.
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http://jornades.amic.media/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per sota dels 10.000 exemplars trobem Segre, amb 9.549; Diari 
de Tarragona, 9.288; El Periódico Mediterráneo, 7.561; Regió 7, 
5.800; Diari de Girona, 5.570; Menorca Es Diari, 4.422; Diario 
de Ibiza, 4.276; Diari de Terrassa, 3.104; Majorca Daily Bulletin, 
2.527; La Verdad, 2.457; La Mañana, 2.050, i El Correo, 803.

Per territoris, a Catalunya, durant l’any passat la capçalera amb 
major difusió va ser La Vanguardia amb 132.500 exemplars 
de mitjana diària, seguida d’El Periódico, amb 83.988; El Punt 
Avui, 24.030; El País, 23.356;  Ara, 13.664; Segre, 9.547; Diari 
de Tarragona, 9.288; El Mundo, 8.702; La Razón, 7.319; Regió 
7, 5.800; Diari de Girona, 5.570; ABC, 3.755; Diari de Terrassa, 
3.104, i La Mañana, 2.050.

A les Illes Balears, el diari amb més difusió el 2014 va ser Última 
Hora amb 24.110 exemplars de mitjana diària, i per darrere van 
quedar Diario de Mallorca, amb 13.506; ABC, 6.598; El Mun-
do, 6.142; Menorca Es Diari, 4.422; Diario de Ibiza, 4.263; El 
País, 2.755; Majorca Daily Bulletin, 2.527; Ara Balears, 1.102; 
La Vanguardia, 837, i La Razón, 613.

Finalment, al País Valencià, la capçalera que va tenir una major 
difusió de mitjana va ser Levante-EMV amb 22.921 exemplars, 

seguit de Las Provincias, amb 19.598; Información, 18.052; El 
País, 17.148; El Mundo, 11.825; ABC, 11.228; El Periódico Me-
diterráneo, 7.506; La Razón, 6.210; La Verdad, 2.457; La Van-
guardia, 798; El Periódico de Catalunya, 725, i El Correo, 630.

La publicitat i les aplicacions per a 
mòbils, al capdavant de les inversions, 
segons un panell de Adigital

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En l’any en curs, les empreses del panell Adigital Compass (in-
tegrat per un centenar de directius d’empreses amb presència 
en el món digital i amb una facturació superior als 50 milions) 
incrementaran els seus pressupostos per a publicitat en mòbils 
i per al desenvolupament d’aplicacions mòbils en el 8,8% i el 
8,7%, respectivament, segons una informació distribuïda per 
l’associació d’empreses Adigital.

Es tracta dels dos capítols que es troben al capdavant de les in-
versions de les empreses en matèria de màrqueting per mitjans 
digitals; a continuació se situen les xarxes socials i el màrque-
ting de recerques (+ 8,3% en cada cas) i el vídeo màrqueting 
(+8%). Menys importància se li donarà al màrqueting per correu 
electrònic i a la publicitat gràfica, per als que es preveuen crei-
xements de la inversió del 6,1% i 6,4%, respectivament. Els 
lectors d’El Butlletí poden accedir a l’estudi complert d’ Adigital 
CLICANT AQUÍ

Una editorial britànica de diaris locals 
preveu cobrar als estudiants de 
periodisme pels seus articles

Newsquest, la tercera editorial de diaris locals i regionals més gran 
del Regne Unit, ha trobat una nova i polèmica font d’ingressos. En 
el futur la companyia preveu fer passar per caixa als estudiants 
de periodisme que vulguin publicar els seus articles en les seves 
diferents capçaleres. La editorial ha enviat recentment cartes a 
les universitats amb cursos de periodisme en els seus programes 
acadèmics convidant als estudiants a participar en el que News-
quest anomena “una oportunitat única i excitant de treballar per 
a un diari local”. Per participar en aquest singular programa les 
universitats hauran d’abonar 100 lliures (135 euros) en concepte 
de subscripció, mentre que els estudiants hauran d’abonar a títol 
individual una quantitat de 20 lliures (27 euros). 

Mitjançant l’abonament d’aquestes 120 lliures els estudiants de 
les universitats que se sumin al controvertit programa de News-
quest podran enviar durant un període de vuit mesos fins a vuit 
articles que veuran després la llum en les pàgines web de les 
diferents capçaleres de premsa local de l’editorial britànica. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.amic.media/media/files/file_352_735.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La peculiar iniciativa de Newsquest no ha caigut lògicament 
molt bé al gremi periodístic del Regne Unit. De fet, la Unió Na-
cional de Periodistes (NUJ) d’aquest país ha condemnat públi-
cament el projecte pel seu “cinisme” i el seu afany per “lucrar-se 
de gent jove desesperada per obrir-se camí en una indústria tan 
competitiva com el periodisme”. Newsquest, filial de l’empresa 
nord-americana de mitjans Gannet, té en el seu portfoli a diaris 
com The Argus, Oxford Mail, Dorset Echo o Lancashire Telegra-
ph. (de Marketing Directo)

Periodistes lligats a La Vanguardia i El 
País inverteixen al setmanari Ahora

El panorama periodístic segueix inquiet. I al projecte del pe-
riodista Pedro J. Ramírez, El Español, s’hi sumarà aviat el se-
tmanari Ahora, impulsat pel periodista Miguel Angel Aguilar. En 
aquest cas es tracta d’un setmanari en paper, amb la voluntat 
de publicar reportatges i informacions elaborades en profundi-
tat.
Alguns periodistes ja hi ha col·laborat, amb aportacions de 
3.000 euros, que els han convertit en els primers socis del se-
tmanari, i alguns d’ells ho fa des de capçaleres de paper que 

han anat perdent presència i influència. Entre aquests profes-
sionals o col·laboradors figuren noms lligats històricament a La 
Vanguardia i El País, com Xavier Vidal-Folch; Soledad Gallego-
Díaz, Xavier Mas de Xaxàs; Rosa Paz, Tomás Alcoverro o José 
Antonio Zarzalejos, en una aposta per un periodisme diferent, 
emmarcat a l’anomenat circuit de slow journalism, més reflexiu, 
amb l’ànim d’emmarcar i contextualitzar les informacions.

El setmanari Ahora, que tindrà distribució estatal, té el propòsit 
de recuperar el “periodisme de qualitat”, davant els impactes 
que reben una “ciutadania atabalada” de forma constant, se-
gons Aguilar. En una carta per recaptar fons per al projecte, que 
veurà la llum el proper l’abril, Aguilar anima a establir-se com a 
soci del setmanari. Les aportacions dels primers 120 socis van 
ser de 3.000 euros, amb un import total de 360.000 euros. El 
setmanari va aprovar una ampliació de capital per un import de 
3,6 milions d’euros, que s’afegiran als 360.000 euros inicials. 
(d’Economia Digital)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Ona Mediterrània assumeix la gestió 
de dBalears

El Grup Serra i l’Associació Ona Mediterrània han arribat a un 
acord per a la gestió de dBalears.cat. Des d’aquest dilluns, 
l’emissora i el diari comparteixen un mateix espai (a Can Al-
cover, seu de la ràdio) i una mateixa direcció informativa i edi-
torial. Els responsables de l’emissora assumeixen el repte de 
“continuar creixent en audiència”. dBalears és la continuïtat del 
Diari de Balears, que el maig de 2013 va deixar de publicar-
se per donar pas a l’Ara Balears. El grup Serra, però, en va 
mantenir l’edició digital, de la qual ara en cedeix la gestió. (de 
Comunicació 21)

Una nova revista infantil en català 
busca diners a Verkami

A principis d’abril arribarà als quioscos Pipiripip, una nova 
revista infantil en català impulsada per un grup d’escriptors i 
il·lustradors que volen “contribuir a la transmissió d’uns valors 
personals i socials, fomentar la creativitat i l’esperit emprenedor 

a través de contes, 
sèries, reportatges i 
activitats”. 

En el seu web expli-
quen que “El nostre 
objectiu és editar ma-
terials de qualitat i a 
bon preu, amb valor i 
utilitat per als lectors 
i, a canvi, fer-ne un 
mitjà de vida. Perquè 
creiem en una econo-
mia del bé comú, basada en la confiança.  Així, en lloc de subs-
criptors, busquem mecenes dels creadors, és a dir, companys 
de viatge.”

Per tirar endavant el projecte de la revista Pipiripip (http://www.
pipiripip.com/) busquen finançament a Verkami, on ja han reco-
llit més de 3.000 euros, la meitat dels 6.000 que esperen recap-
tar fins al 15 de març. La revista s’adreça a “famílies amb nens 
i nenes de 0 a 10 anys” de tots els territoris de parla catalana. 
(d’AEC)
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El Triangle commemora el primer 
quart de segle

La revista El Triangle commemora el 25è aniversari de la seva 
fundació, l’any 1990, fent-se ressò de l’atac al setmanari sa-
tíric francès Charlie Hebdo. La publicació treu al carrer una 
edició especial dedicada als periodistes, dibuixants i treballa-
dors assassinats el gener passat a París en un atac jihadista. 
El Triangle, setmanari d’investigació i anàlisi fundat per Jaume 
Reixach, que encara exerceix com a director, assenyala en una 
nota de recordatori de la seva efemèride que “ha compaginat 
els seus continguts periodístics amb la sàtira” i es declara des-
cendent de la tradició d’històriques publicacions catalanes com 
Cu-cut, La Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa o El 
Be Negre. Amb aquesta edició especial a Charlie Hebdo, El 
Triangle inicia els seus actes de celebració, que s’allargaran tot 
aquest any. (d’EFE)

El Barça també vendrà entrades als 
quioscos

El FC Barcelona comptarà amb nous punts de venda d’entrades 
al centre de Barcelona gràcies al conveni que ha subscrit amb 
el Col·legi de Periodistes de Catalunya, concessionari de tres 
quioscs situats a la zona de Plaça Catalunya, les Rambles i el 
Passeig de Gràcia, que es convertiran en punts de venda oficial 
d’entrades.

Aquest acord permetrà cobrir el servei en unes zones estratègi-
ques i amb una gran afluència i trànsit de turistes. Els quioscos 
estaran identificats amb el distintiu oficial FC Barcelona Official 
Sales Point, que també acredita altres canals de venda oficials 
del Club, com les FCBotigues o els punts de Turisme de Bar-
celona. Els productes que es vendran seran entrades per als 
partits del primer equip de futbol al Camp Nou i els de bàsquet 
al Palau Blaugrana, així com també es podran adquirir els ti-
quets per accedir al Camp Nou Experience, que inclou la visita 
al Museu i el Tour per l’Estadi. 
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El Col·legi de Periodistes de Catalunya té la concessió de 13 
quioscos situats a Barcelona i inicialment l’acord s’aplicarà en 
aquells 3 que estan situats al centre de la ciutat. (de Mundo 
Deportivo)

Bergareche, president de Vocento
 
Santiago Bergareche ha estat nomenat nou president de Vo-
cento, després de la renúncia voluntària de Rodrigo Echeni-
que al·legant motius personals i noves responsabilitats al Banc 
Santander. La veritat és que el nou nomenament reforça encara 
més a Jaime Castellanos i al sector que ha demanat una inte-
gració amb Unidad Editorial. Uns plans que estan al congela-
dor, però que poden reprendre’s en qualsevol moment si a la 
cúpula del Consell de Vocento s’aconsegueix un mínim con-
sens al respecte. (d’AEC) 
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Girona acull la Catosfera, el punt de 
trobada de la internet catalana
Per Redacció AMIC

 

Internet com a estructura d’Estat. Aquest és el fil conductor de 
la Catosfera 2015, la trobada anual dels gurus catalans de la 
xarxa, que enguany se celebrarà per primera vegada a la ciutat 
de Girona entre el 20 i el 28 de març
  
Des de la seva aparició a meitat dels anys 90, Internet no ha 
parat de créixer i evolucionar arreu del planeta. A Catalunya, 
no només no n’ha estat una excepció, sinó que ha resultat una 
eina especialment útil i eficaç per posicionar el nostre país a es-
cala mundial. La Catosfera 2015, que enguany trasllada el seu 
escenari des de Granollers a Girona, centrarà el debat en ana-
litzar el paper d’Internet com a estructura d’estat en el marc de 
la cultura, el turisme, la comunicació, la legalitat o els videojocs, 
entre d’altres sectors.

Per fer-ho, el programa proposa dues jornades de debats en 
profunditat -20 i 21 de març- que tindran lloc a l’Auditori del 
Centre Cultural La Mercè-, i una setmana amb prop d’una des-
ena d’activitats complementàries, totes elles gratuïtes, a dife-
rents espais de la capital gironina. Pel que fa als protagonistes 
d’aquesta edició destaquen, entre d’altres noms, Albert Caste-
llón -Moritz i Parlem-, Pep Salazar –Mobile World Capital-, Gina 
Tost –Generació Digital-, Benjamí Villoslada –Menéame- o Car-
los Sánchez Almedia –Bufet Almeida-.

Segons SoftCatalà, la llengua catalana es troba entre les 20 
primeres del món pel que fa al nombre de pàgines web per par-
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lant, mentre que per nombre de parlants ocuparíem la posició 
88 del planeta, segons un estudi de la Generalitat de Catalunya. 
El domini .CAT és el primer domini genèric que s’atorga a una 
comunitat lingüística i cultural. El català va ser la segona llen-
gua d’ús a la Viquipèdia, n’és la dissetena en nombre d’articles i 
sis dels deu webs amb més audiència d’Internet tenen el català 
com a llengua d’ús. 

Existeixen prop de deu milions de catalanoparlants i, tot i així, 
el català està considerada la vuitena llengua del món en entra-
da a Internet. “Una finestra que ens ha permès sortir al món i 
donar-nos a conèixer, crear projectes universals, empreses de 
referència i donar cabuda a les seus d’algunes de les princi-
pals empreses tecnològiques del món”, destaca Joan Camp, 
director de la Catosfera. I afegeix: “Internet està sent una de 
les principals estructures d’estat, i apostar-hi és un dels nostres 
punts forts”.
Podeu trobar més informació a http://catosfera.cat/ Totes les 
activitats del programa de la Catosfera són gratuïtes. Per assis-
tir-hi cal inscriure’s prèviament a la web de la Catosfera, doncs 
les places són limitades.

Mentides, veritats i audiències digitals
Per Rafael Morán Bernaldo de Quirós / Eco Inteligencia

El trànsit fraudulent a la Xarxa no només comporta una pèrdua 
significativa de confiança en els usuaris cap a portals de diver-
sa índole, sinó que ha trencat la cordialitat entre els editors i els 
anunciants. Per tots és ben sabut que si hi hagués un únic patró 
de mesura d’audiències a Internet molts dels gegants que avui 
miren amb angunia als portals més petits –com els de proximi-
tat- tindrien les hores comptades. Ara bé, falsejar les estadísti-
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ques d’activitat dels usuaris ha entrat a formar part del nostre 
dia a dia, tal com demostren diverses investigacions i eines, a 
les quals s’ha volgut desprestigiar des dels seus inicis.

Hi ha instruments que adulteren les visites que reben certs por-
tals i que res tenen a veure amb la realitat. I és que aquests 
bots s’estan convertint en una tendència a l’alça, cosa que està 
ocasionant milions d’euros de pèrdues al sector de la publici-
tat digital. Solve Media ha demostrat que gairebé la meitat del 
trànsit a Internet procedeix de robots, cosa que afecta la meitat 
dels anuncis de la xarxa, i més si és possible als resultats en 
desktop, elevant aquesta dada en gairebé 12 punts el 2014.

L’ús dels dispositius mòbils, en canvi, no comporta aquest tràn-
sit sospitós, ja que només afecta el 17,2% de la seva publicitat, 
caient en gairebé un 40% en el segon trimestre del passat exer-
cici. Això podria causar una migració generalitzada dels anun-
ciants cap mobile, ja que aquest s’alça com l’entorn més fiable. 
Amb tot, aquest canvi de comportament podria comportar ne-
fastes conseqüències als editors d’informació i altres portals.

Les formes d’explotació econòmica en aquests termes suposen 
un major desplegament tecnològic i una forta aposta econòmica 

pel desenvolupament d’aquests formats als que els editors, en 
la situació en què ens trobem, no poden fer front. 

ABC auditarà les seves còpies digitals 
a l’OJD des d’aquest trimestre
 
El diari ABC, de Madrid, ha sol·licitat formalment el mesurament 
de les seves còpies digitals per l’Oficina de Justificació de la 
Difusió (OJD). Es tracta que l’organisme comptabilitzi les cò-
pies que efectivament es descarreguen i es visualitzen a través 
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de la plataforma Kiosko i Más’. Fins al moment El Mundo era 
l’únic diari que s’auditava però va deixar de fer-ho al novembre 
després del canvi en la seva estratègia digital. En el cas d’ABC 
les seves primeres dades podran conèixer-se aquest trimestre.

La premsa en paper lliura una dura lluita digital des de fa tres 
cursos. El Mundo va llançar Orbyt per a la lectura digital de 
les seves capçaleres en un format de pdf enriquit que fins i 
tot van arribar a auditar durant més de dos anys a l’OJD. La 
capçalera en aquest format que, per acord de la AEDE, mai 
es va poder sumar a les seves còpies en paper, va arribar als 
prop de 30.000 exemplars. És més, abans que fos acomiadat 
d’El Mundo, Pedro J. Ramírez va lluitar personalment perquè 
es poguessin sumar les còpies i perquè la resta de diaris també 
auditessin les seves còpies digitals. 

Vocento i Prisa es van negar reiteradament i van bloquejar 
qualsevol iniciativa dins de la AEDE per sumar aquestes cò-
pies digitals a les còpies impreses. El novembre de l’any pas-
sat El Mundo -de la mà del seu nou conseller delegat. Javier 
Cabrerizo- va decidir abandonar el mesurador fruit de la seva 
nova aposta digital. En aquests moments només el català Ara 
s’audita com diari digital amb 17.000 còpies. (de Prnoticias)

Kantar Media compra el 15% de 
Comscore, cap a un monopoli de 
mesurament de dades a Espanya?
 
El holding publicitari WPP acaba d’anunciar la compra del 15% 
de Comscore, el que es traduirà en una “aliança estratègica” 
entre Kantar Media, la filial de mesurament de dades de WPP, i 
Comscore. L’acord es materialitzarà en tots els mercats menys 
als Estats Units i es centrarà en l’audiència “onmicanal”. A Es-
panya, Comscore mesura les dades dels mitjans a Internet i 
Kantar els de les audiències de la televisió tradicional. Depe-
nent dels termes d’aquest acord podríem estar davant un nou 
monopoli de mesurament de dades. (de Prnoticias)

Disseny web: Experts de Microsoft, 
Spotify o Google es donen cita a 
Barcelona 
La ciutat de Barcelona acull els propers dies 24 i 25 de febrer 
l’Awwwards Conference & Prize Giving 2015, un esdeveniment 
que s’ha convertit en la cita ineludible dels professionals del 
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disseny web. Més de 600 visitants de tot el món es reuniran a la 
ciutat comtal per compartir les claus del seu èxit.

En la seva segona edició, està prevista la presència de 
speakers de gegants com Microsoft, Google, Spotify, Adobe, 
Opera o Smashing Magazine. De la mateixa manera, hi partici-
paran grans agències com AQuest, R/GA, Fantasy Interactive i 
una selecció d’increïbles dissenyadors i desenvolupadors plens 
de talent com Tobias van Schneider o Haraldur Thorleifsson.

Durant el desenvolupament de l’esdeveniment, es donaran a 
conèixer els premiats d’aquest any en les diferents categories: 
Millor web de l’any, Millor web de l’any triada pels usuaris, Des-
envolupador de l’any, Agència de l’any, Dissenyador indepen-
dent de l’any, Creatiu Independent del any. Els guardons reco-
neixen la tasca dels professionals del sector tenint en compte 
la creativitat i originalitat. Entre els premiats, es troben, entre 
d’altres, A Journey Through Middle-earth, com a Millor Web de 
l’any. Es tracta del site desenvolupat amb motiu de l’estrena de 
la pel·lícula “El Hobbit: la batalla dels cinc exèrcits”. L’agència 
Hello Monday ha estat destacada com Agència de l’any.

Així mateix, l’esdeveniment serà una ocasió per fer networking 
amb els millors professionals del món del disseny web. En la 
primera edició, feta a París el 2014, Awwwards va rebre un im-
pacte mediàtic a escala internacional. (d’El Punt Avui) 

La Penedesfera supera els 1.200 
blocaires

Coincidint amb el seu setè aniversari, la comunitat de blocaires 
de l’Anoia, el Garraf, i l’Alt i el Baix Penedès ha arribat als 1.202 
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blogs associats. Des de la Penedesfera es remarca que, tot i 
l’augment i la diversificació d’eines comunicatives disponibles 
a internet, les quals incideixen en l’actualització i la creació de 
nous blogs, la seva xarxa es continua incrementant i es manté 
com el col·lectiu de blocaires més nombrós i actiu de Catalunya.

En l’actualització respecte l’any passat realitzada per secció 
TIC de l’Institut d’Estudis Penedesencs destaca que els blogs 
en català s’han incrementat un 18,08%, passant de 791 a 934, 
i representen el 77,7% del total. Per la seva part, els blogs en 
castellà creixen un 9,45%, passant de 201 a 220, representant 
el 18,3%. A més hi ha 19 blogs en anglès; cinc en esperanto; 
quatre en francès; dos en suec; i un el gallec, l’holandès i el 
portuguès en mantenen un cadascun. Per temàtica, els blogs 
més nombrosos continuen essent els de política (268), seguits 
dels d’entitats (255); actualitat (202); educació (145); corpora-
tius d’empreses (135); literatura (121); pintura, fotografia, vídeo 
i cinema (120), i esports (108). (de Comunicació 21)

Cobrar per comentar
La revista jueva The Tablet vol que la gent comenti en els seus 
articles. Això sí, vol evitar els ‘trolls’ i els comentaris ofensius. 

Missió impossible, pensarà més d’un periodista web o Com-
munity Manager, però està per veure. De moment, el mitjà 
jueu creu que té la solució: cobrar per fer comentaris. Així ho 
va anunciar el passat 10 de febrer, a través d’una entrada de 
bloc. Tots els articles són gratuïts, però han establert una tarifa 
“base” per opinar:  2 dòlars al dia, 18 al mes o 180 a l’any. 

“Estem orgullosos de la nostra comunitat de lectors, i ens en-
canta que connecteu amb nosaltres d’una manera que sigui 
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tant raonada com provocadora intel·lectualment. Però internet, 
malgrat totes les seves meravelles, presenta reptes a la discus-
sió civilitzada i constructiva permetent a destructius –i sovint 
anònims- individus rebaixar-ho amb invectives. En comptes de 
tancar completament els comentaris, intentarem una altra cosa: 
tots els que vulguin comentar al web hauran de pagar una petita 
taxa”, explica el mitjà, que recalca que l’objectiu no és lucrar-se, 
sinó desfer-se d’aquells comentaris molestos. (de The Verge)

La fórmula Quartz

El web d’informació econòmica Quartz (qz.com) ha aconseguit 
convertir-se en menys de dos anys i mig en una important re-
ferència en el sector dels mitjans digitals. Llançada des de Nova 
York el setembre de 2012, Quartz ha assolit una audiència mitja-
na de deu milions d’usuaris únics al mes després d’aconseguir 
doblar la seva trànsit durant l’últim any. A més de l’audiència, 
durant els últims dotze mesos Quartz també ha multiplicat per 
dos el seu equip, integrat ara per uns 80 professionals , la meitat 
d’ells periodistes. Quartz és un dels principals actors de la deci-
dida aposta digital que està realitzant el seu grup editor, Atlantic 
Media, que també publica la revista The Atlantic.

El 2012 els impulsors de Quartz creien que existia un buit a co-
brir en el mercat de la informació econòmica. Així, van idear un 
mitjà que havia d’atendre les necessitats bàsiques dels usuaris 
del segle XXI: una publicació digital global, gratuïta i finançada 
amb publicitat, molt orientada als dispositius mòbils ia les xar-
xes socials i molt exigent des del punt de vista periodístic. A 
més, van establir una sèrie de regles periodístiques formals que 
semblen estar donant molt bon resultat.

Més de 90 empreses de primer nivell, entre elles les quatre que van 
participar com a patrocinadores en el llançament de la web -Boeing, 
Cadillac, Chevron i Credit Suisse- s’han anunciat fins ara en Quartz 
amb la seva proposta de publicitat nativa. (de La Vanguardia)

Flipboard, pioner de les revistes en 
línia, llança la seva primera versió web

FlipboardFlipboard és una aplicació sorgida fa 5 anys i va ser 
creada com un servei que oferia notícies i històries amb una 
estètica clàssica de diari. Però només era present en la seva 
aplicació per a iPad, un dispositiu que va ser tota una revelació 
perquè aquest tipus de pàgina naixés.
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Es va convertir en aplicació perquè la seva estructura no tenia 
encara cabuda com a pàgina web i sí com a aplicació, però això 
ja no és així, pel que han vist que el moment d’estar present en 
totes les versions ha arribat. Ara està disponible per a versions 
mòbils i ordinadors amb el seu disseny responsable i amb gran 
influència dels algoritmes per oferir notícies i temes d’interès.

De moment, la seva versió de prova té un disseny per mòduls, 
com qualsevol diari, amb imatges i històries presents en tot el 
seu scroll infinit, en el qual també són presents altres revistes 
que ofereixen els seus continguts a Flipboard i que ens apa-
reixen com a destacades en base a les recerques que hàgim 
fet, per oferir continguts que ens puguin interessar. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

Al món hi ha més de 2.000 milions 
d’usuaris actius de xarxes socials

Al món hi ha almenys 2.000 milions d’usuaris actius de xarxes 
socials. Això representa el 28% de penetració a nivell mundial. 
Una infografia de Go-Globe revela dades amb els balanços de 
final d’any de diverses xarxes socials com Twitter, Facebook, 

Google+, Linkedin, entre d’altres. Segons aquestes dades, a 
Facebook hi ha 1,320 milions d’usuaris actius al mes, mentre 
que Google+ té 343 milions i LinkedIn arriba als 300 milions. El 
segueix Twitter amb 271 milions fins a final de l’any passat, i 
Tumblr amb 230 milions.
Els usuaris entre 15 i 19 anys inverteixen almenys 3 hores 
diàries, i els majors de 20 a 29 anys inverteixen 2 hores al dia. 
Almenys 1,23 mil milions d’usuaris mira una xarxa social per 
uns 17 minuts de mitjana. El 16% d’usuaris confia en Twitter o 
Facebook per a les notícies i cada dia es pugen 5 milions de 
fotos a Instagram. (de Clases de Periodismo)

Territoris.cat triplica els seus usuaris 
únics en el darrer trimestre
  
Territoris.cat, el mitjà digital amb informació de les comarques 
del Pla d’Urgell, Les Garrigues, i el Pirineu de Lleida ha viscut 
un gran creixement durant els darrers mesos que l’està posi-
cionant com a líder a la seva àrea. Segons les darreres dades 
d’OJD interactiva, el Grup Territoris -que s’audita des del passat 
mes de novembre-, ha triplicat la seva audiència incrementant 
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els navegadors únics de 7.101 al novembre a 20.542 al gener, i 
passant de tenir 34.779 pàgines vistes a unes 60.908. 

A més, com a novetat, Territoris.cat enguany apostarà tam-
bé pel paper, publicant una Revista Magazine de freqüència 
bianual i 32 pàgines a color que es distribuirà entre expositors 
i visitants amb motiu de la Fira de Sant Josep de Mollerussa el 
proper dia 19 de març. En els darrers mesos, el Grup Territoris 
ha apostat pel creixement comarcal incorporant la gestió de la 
informació on-line de mitjans en paper líders a les seves locali-
tats, com ha estat el cas de Viure als Pirineus, i properament la 
revista Celsona. (de Redacció AMIC)
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La publicitat en premsa creix 
lentament aquest començament d’any: 
Internet i mòbils estiren del carro
Per Prprensa i AEC
 
 

Com es va comentar a bastament en les pàgines digitals d’El 
Butlletí de l’AMIC, la publicitat en els periòdics tradicionals ha 
experimentat un lleu creixement en el que va de l’any 2015 des-
prés de tancar 2014 amb una caiguda de l’1,1% a tot l’Estat, 
però contenció diferenciada per als periòdics de proximitat 
catalans. Els autonòmics i la premsa local i comarcal parlen 
d’un “creixement moderat en termes globals” principalment per 
l’estirada d’internet que ha tornat a créixer amb increments 
que freguen els dos dígits. Per segments, la publicitat en mò-
bils s’ha disparat gairebé un 20%. A les capçaleres destaquen 
l’important creixement del tràfic de les seves webs des de ge-
ner, descartant qualsevol efecte negatiu del tancament der 
Google News, sobre tot a la premsa diària.

La publicitat està tornant lentament a la premsa tradicional. En 
aquest començament d’any les incerteses semblen aclarir-ho, 
tot i que el creixement segueix lluny dels formats tradicionals. 
Els periòdics catalans i estatals parlen de “creixement mode-
rat”, tot i que adverteixen que és gràcies a l’estirada d’internet i 
no de les seves edicions en paper, que segueixen amb compor-
taments discrets, però més sostinguts en la premsa de proximi-
tat catalana. 

Les dades de 2014 parlen d’una caiguda de l’1,1% per al pa-
per i del creixement del 5% per a internet. Aquests primers dos 
mesos de l’any a la premsa han registrat un creixement lleu 
i molt discret que ha estat impulsat per una alça propera als 
dos dígits a Internet, el doble que a finals de l’any passat, de 
manera singular en les edicions digitals de les capçaleres de 
la AEDE espanyola, no del mercat en general. En més, dins 
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d’aquest creixement digital destaca l’alça de la publicitat en mò-
bils, “espectacular” segons les fonts consultades i que podria 
arribar al 20% en el que va d’any, i la publicitat en la premsa de 
proximitat, que podria enlairar-se definitivament aquest 2015, 
tot i que sense dades fiables.

Destaca en general el creixement del trànsit digital des de ge-
ner, el que descarta qualsevol efecte negatiu del tancament de 
l’agregador de notícies de Google. 

Cal recordar la tendència dels mitjans catalans, com detallàvem di-
vendres passat des d’aquest Butlletí. Els mitjans catalans van rebre 
el 2014, 311.300.000 d’euros, un 5% més que el 2013, d’aquesta 
inversió 133.500.000 procedeix d’anunciants amb seu a Catalun-
ya, és a dir el 42,9%, la resta de la inversió, 178,0 milions d’euros 
procedeix d’anunciants de la resta d’Espanya i que s’anuncien en 
mitjans catalans. Per enguany es preu un creixement superior als 9 
per cent, 2 punts superior al de la resta de l’estat.

El Butlletí us ofereix complet i gratuïtament l’Estudi 2014 de 
la Inversió Publicitària a Catalunya, elaborat per Arce Media i 
Media Hotline per a l’Associació Empresarial de Publicitat de 
Catalunya. Només cal CLICAR AQUÍ  

En el primer semestre del 2014, els 
ingressos del sector audiovisual 
només van créixer el 0,4%

Durant el primer semestre del 2014, els ingressos del sector 
audiovisual van ascendir a 1.838,3 milions d’euros, segons es 
desprèn dels dos informes trimestrals publicats per la Comis-
sió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En aquell 
semestre el creixement només va ser del 0,4% en relació amb 
el primer semestre de 2013 quan els ingressos van ascendir a 
1.831,4 milions d’euros.

De la xifra d’ingressos del primer semestre de 2014, el 46,6% 
va correspondre a la TV en obert (el 44,2% el 2013); el 44,5%, 
a la TV de pagament (el 47,3% el 2013), i el 8,9% restant, a la 
ràdio (el 8,5% el 2013). Així mateix, de la xifra total d’ingressos 
del semestre, el 53,2% van correspondre a ingressos publici-
taris, és a dir, 978,5 milions d’euros. D’ells el 83,3% va corres-
pondre a televisió i al 16,7% restant, a la ràdio. (de Digimedios)
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La publicitat exterior torna a créixer

El sector espanyol de la publicitat exterior va créixer un 4,1% el 
2014, després de tres anys de caigudes consecutives, segons 
l’informe elaborat per DBK. L’evolució positiva es consolidarà 
aquest any com a resultat d’una millor conjuntura econòmica i 
l’impuls de les quatre consultes electorals. El volum de negoci 
agregat de les empreses que gestionen publicitat exterior es va 
situar en 385 milions d’euros el 2014, una xifra que ascendirà 
fins als 405 milions d’euros aquest any, per al qual la consultora 
DBK espera creixements del voltant d’un 5%. 

L’activitat en el sector de la publicitat exterior contínua marcada 
per la creixent diversitat de suports i formats, i pel desenvolu-
pament de la publicitat exterior digital, afavorint l’increment del 
nombre de clients procedents de sectors que tradicionalment 
no empraven la publicitat exterior. (d’Àmbit d’Estratègia i Co-
municació)

Ymedia actualitza el mapa interactiu 
de mitjans

El Mapa de Mitjans de Comunicació, una aplicació gratuïta i de 
lliure accés en la qual els internautes poden moure’s a través 
d’un complet mapa interactiu que recull tot el sistema de mitjans 
de comunicació espanyol, ha estat actualitzat amb totes les no-
vetats per a 2015 i ja està disponible al web http://www.ymedia.
es/es/mapa-de-medios
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Punxant en qualsevol de les companyies que figuren al mapa, 
es poden consultar més dades com xifres de facturació, les 
companyies en què participa cada empresa i, en el cas dels 
grups, els seus principals accionistes. Es poden fer cerques de 
les 355 companyies contingudes al mapa, moltes d’elles amb 
un o dos mitjans de comunicació, a més de poder consultar 
l’estructura dels principals grups de comunicació.

Com en anys anteriors, el mapa s’ha actualitzat per recollir els 
principals canvis esdevinguts en el sector dels mitjans de co-
municació durant l’últim exercici. D’altra banda, i a mesura que 
augmenta la importància de la digitalització en el sector dels 
mitjans, el mapa va recollint els moviments que es produeixen 
tant en el terreny de la comercialització, com la reorganització 
de la propietat d’Unitat de Mitjans Digitals, amb la sortida del 
Grup Zeta, o la implementació d’operacions noves, com les dels 
grups audiovisuals Atresmedia i Mediaset en matèria de Media 
for Equity, denominació per expressar la presa de participa-
cions minoritàries en companyies d’internet a canvi de presèn-
cia publicitària en els canals de televisió. (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

Contrapunto BBDO signa la nova 
campanya d’Amnistia Internacional  

Les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i inter-
sexuals (LGBTI) estan subjectes a violacions de drets humans 
constants per motiu de la seva orientació sexual i la seva identi-
tat de gènere. En 4 de cada 10 estats del món ser homosexual 
és un delicte castigat amb la presó o fins i tot la mort, sobretot 
a l’Àfrica subsahariana on prop del 80% dels països encara cri-
minalitzen les relacions entre persones del mateix sexe. Am-
nistia Internacional és conscient d’aquest problema i ha decidit 
denunciar-ho amb una nova campanya que es va estrenar al 
Festival de cinema Zinegoak, festival internacional de cinema i 
arts escèniques gaylesbotrans de Bilbao.

La campanya, realitzada per l’agència Contrapunto BBDO, té 
com a objectiu conscienciar sobre aquest problema real i de-
nunciar-ho. L’espot està protagonitzat per actors africans que 
interpreten el paper de dos homosexuals establint un símil on 
se’ls veu perseguits com si fossin terroristes. La producció ha 
anat a càrrec de la productora Pueblo Films i ha estat dirigida 
per Space Monkeys. (de Periódico Publicidad)
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TBWA\ guanya el Barcelona Mobile 
World Capital

TBWA\Barcelona es converteix en l’agència de publicitat Barce-
lona Mobile World Capital, després de guanyar un concurs en el 
qual van participar més de cinc agències. TBWA serà respon-
sable d’estratègia i marca el desenvolupament tant empreses 
actuacions enfocades als socis pel que fa a tota la població. 

Mobile World Capital Barcelona (MWCB) és una iniciativa dis-
senyada per transformar la ciutat en un centre de referència de 
les tecnologies mòbils a través de la seva èmfasi en emprene-
doria i innovació, formació, programes de salut, Smart Living (al 
detall, la identitat, el turisme) i comunitat (Mobile World Centre).

TBWA\ Espanya reforça l’aposta pel sector de la tecnologia mò-
bil i més reforça la seva carrera en la innovació digital amb la 
incorporació de Barcelona Mobile World Capital com a client. 
(de Programa Publicidad)

Solvia estrena campanya de la mà de 
*S, C, P, F...  

Solvia, una vegada més -i de la mà de la seva agència *S, C, P, 
F...- , llança la seva nova campanya en què torna a apostar per 
la figura de l’assessor personal com a expert facilitador. Però, 
a diferència d’anteriors onades, ara el presenta com a element 
competitiu d’innovació respecte a la competència.

A la producció audiovisual, s’ha perseguit donar-li acció i direc-
ció a unes peces cada vegada amb més moviment, textures i 
recursos innovadors. Tot això evidencia una clara evolució a 
nivell narratiu i qualitatiu. El resultat es pot veure des de mi-
tjans mes de febrer a televisió, exterior, premsa i Internet. (de 
Control)
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El Tresor estrena campanya de la mà 
de Darwin & Co

Tresor Públic acaba de posar en marxa una nova campanya per 
donar a conèixer la seva oferta de Deute de l’Estat. Dissenyada 
per Darwin & Co, que va renovar fa uns mesos el seu contracte 
amb l’entitat, l’acció es desenvolupa en televisió, premsa, ràdio 
i internet. Es tracta del segon treball que Darwin & Co realitza 
per Tresor Públic, des que li adjudiqués la seva campanya de 
comunicació el 2013. 

La nova campanya estableix un paral·lelisme entre les carac-
terístiques dels valors del Tresor -com una inversió segura, 
estable i de confiança- i els valors emocionals dels inversors, 
reforçant la idea que “els valors del Tresor són els meus valors”. 
L’acció va començar el passat 12 de febrer i es prolongarà fins 
al 31 de març. (d’El Publicista)

Sra. Rushmore, guanya el compte 
digital de l’operador telefònic 
Vodafone

Vodafone ocupa el lloc número tres en inversió digital i és el 
primer anunciant de la seva categoria. Sra. Rushmore, que fins 
ara s’ocupava de la comunicació publicitària de Vodafone, aca-
ba de guanyar també el compte digital de l’operador telefònic. 

Aquesta adjudicació suposa un pas més en la consolidació de 
la Sra. Rushmore com a agència en l’àrea digital, que, a més, 
es reforça amb la incorporació a l’agència de diversos especia-
listes amb àmplia experiència tecnològica. Per compte digital 
de Vodafone, Merche García, entra a Sra. Rushmore com a 
supervisora de comptes de l’àrea digital. Merche té més de set 
anys d’experiència en agències com Wysiwyg i Contrapunto. A 
més, el departament es reforça amb l’entrada de Tamara Feijoo 
com a executiva de comptes digital.

A l’àrea de creativitat, Munia Bilbao s’ha incorporat com a direc-
tora creativa. Munia, ha treballat tant al mercat espanyol com al 
mercat nord-americà i llatinoamericà treballant en agències com 
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Órbital Proximity i La Comunitat a Miami. Munia dirigirà un equip 
creatiu format per Alberto Farre i Eduardo Jevenois, com a direc-
tors d’art, i Paula Benlloch com copy. (de Periódico Publicidad)

TBWA\Spain, guanya el concurs de 
500.000 euros, de conscienciació de 
l’AEAT
Tragos Bonnange Wiesendanger Ajroldi, ha guanyat el concurs 
de la Direcció del Servei de Gestió Econòmica de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, per a una campanya de 
conscienciació sobre la relació impostos-serveis públics. Pres-
supost base de licitació, 500.000 euros.  Import (sense impos-
tos) 413.223,14 EUR. Imports d’Adjudicació: Import total ofert 
(amb impostos) 332.447,5 euros. (de Programa Publicidad)

Shackleton presenta el seu primer 
treball per a Roca  

Després d’un concurs, en el qual també van participar Lola i 
Tiempo BBDO,  Shackleton Barcelona ha estat escollida per  

Roca, companyia del sector de ceràmica sanitària, per realitzar 
una campanya integral que té com l’objectiu principal de pro-
mocionar la renovació dels banys residencials i el reforçament 
d’algunes categories de producte de la marca a la reforma.

Roca, amb la idea de fer créixer el mercat de la reforma a Es-
panya llança una campanya que promociona els seus mobles 
de bany i els seus espais de dutxa. En aquesta línia ha treba-
llat al costat de Shackleton en una campanya 360 que, a més 
busca reforçar el seu vincle amb els seus clients. La campanya, 
que va arrencar el 15 de febrer i estarà vigent fins tot el 2015, 
compta amb 5 espots, un 30” i 4 de 20”, on la música juga un 
paper fonamental. 

A més de les peces de TV, la campanya es compon de falques 
de ràdio, gràfiques per premsa i revistes, digital, exterior, ac-
cions al  canal, material per a la distribució, making of i una 
microsite:  reformaconroca.es, on els usuaris podran inspirar, 
assessorar i sol·licitar pressupost per dur a terme de forma sen-
zilla la reforma del seu bany. (de Periódico Publicidad)
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La Diputació de Barcelona aposta pels 
mitjans de paper i digitals de l’AMIC

Entre els mesos de gener i febrer 
d’enguany la Diputació de Barcelona 
ha fet una campanya sota el lema “Fer 
país” per donar a conèixer les seves ac-
tuacions de millora per a la ciutadania. 
Concretament, la campanya informa 
d’una inversió de 1.000 milions d’euros 
en serveis per a les persones. 

La planificació ha inclòs 11 mitjans de premsa gratuïta i 28 mi-
tjans digitals. De forma conjunta s’ha arribat a 275.000 lectors i 
a una tirada de 177.467 exemplars. (de Redacció AMIC)

Concurs de 7,2 milions d’euros per 
Pla de Mitjans Publicitat Correus 2015

Es tracta del Concurs de 7,2 milions d’euros per a un Pla de 
Mitjans Campanya Publicitat Productes Correus 2015. Import 
7.260.000 euros (sense impostos) 6.000.000 EUR. Subdirec-
ció de Compres de la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA 
Compres de la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA Telèfon 
915963988. Termini de Recepció de Sol·licituds de Participació: 
Fins al 2015.03.04 a les 18:00. Subdirecció de Màrqueting de 
la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA Adreça postal: Via de 
Dublín 7 (28042) Madrid Espanya. Telèfon 915963903 - Pres-
supost base de licitació: Import 7.260.000 EUR. (de Publiens)
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Les fórmules de xarxa de notícies 
o hub poden marcar el futur de la 
informació digital
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

 
  
Les webs d’informació tenen sovint un problema: les de notícies 
locals i de nínxol mai tindran, per la seva pròpia naturalesa, 
audiències massives. Això vol dir que, en general, les seves 
economies són precàries. Comencen a sorgir en diferents mer-
cats fórmules que intenten superar aquestes limitacions creant 
comunitats que poden anar més enllà de mers agregadors, grà-
cies també a noves eines.

Igual que hi ha un moviment clar entre els mitjans digitals infor-
matius cap agrupar-se per comercialitzar la seva publicitat de 
manera més eficaç, comença a haver-hi un altre moviment de 
fons molt interessant: les comunitats informatives agrupades en 
una única web.

La informació local s’està revelant cada cop més com de gran 
interès en el món de la informació digital. Per exemple, un estu-
di realitzat pel National Australia Bank afirma que les empreses 
australianes reben el 45% de les vendes dels clients locals. El 
que està passant en una determinada àrea té una gran influèn-
cia en el consum dels seus habitants. Els lectors digitals són 
propensos a actuar davant d’un anunci que han vist en el seu 
mitjà local, el que al final té més influència que la televisió o la 
ràdio.

Un exemple d’èxit d’aquesta tendència és la xarxa de notícies 
de la comunitat xilena MiVoz.cl. “La meva Veu” consisteix en 
una xarxa de 20 mitjans de comunicació dedicada a oferir notí-
cies de qualitat al llarg de la columna vertebral del territori xilè, 
des de la frontera amb el Perú, fins a la Patagònia al sud. D’ells, 
15 són periòdics locals i 5 són revistes d’actualitat temàtica. 
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Junts han arribat a un trànsit combinat de 3 milions de visitants 
únics al mes, en una nació de 17 milions d’habitants. Aquesta 
iniciativa està prop de complir el seu desè aniversari i té uns 
ingressos anuals al voltant dels 2 milions de dòlars. Al voltant 
de la meitat dels ingressos de la companyia provenen de la 
publicitat, de la qual el 60% es ven a tota la xarxa i el 40% in-
dividualment a cada lloc. A més, “La meva Veu” produeix docu-
ments sobre temes determinats, que ven a unes 40 empreses i 
organitzacions de divers tipus. La companyia també ven serveis 
d’assessoria en estratègia digital per a 10 clients.

Un altre cas interessant és Meduza, que s’edita des de Letònia 
en rus i en anglès. Aquest web es descriu a si mateix com la 
llibertat de premsa russa a l’exili. Diversos dels seus professio-
nals provenen d’un lloc popular de notícies russes anomenat 
“Lenta.ru”, propietat d’un multimilionari rus. Un cas de censura 
va provocar la sortida de la cap de redacció, Galina Timchenko, 
que va llançar a l’octubre de 2014 des Riga Meduza. El seu ma-
terial està constituït per agregats d’informacions publicades per 
altres mitjans russos, però afegint el seu propi context i també 
històries pròpies originals. En poc temps, el lloc ha arribat als 2 
milions de visitants únics al mes i s’ha llançat a produir contin-
guts en anglès. Aquesta edició ha aconseguit 75.000 visitants 
únics en els seus primer quatre dies, amb més de 1.000 segui-
dors a Facebook i Twitter. 

A Espanya tenim un cas interessant en Teleprensa.com, abans 
Teleprensa.es, diari digital que genera un sistema editorial de 
baix cost i ofereix un estàndard en el model d’informació local. 
L’1 febrer del 2014 va llançar una edició sobre Almeria. La ma-
triu del model és Teleprensa World, una societat limitada gene-
rada per periodistes el 1998. Agrupa la informació local de 10 
territoris nacionals i d’altres 4 a Amèrica Llatina. En franquícia, 
demana una inversió inicial de 30.000 euros, amb un contracte 
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a 5 anys. En un vídeo de presentació al seu canal de YouTube 
asseguren tenir 600.000 pàgines vistes mensualment i 50.000 
usuaris únics. Actualment, Alexa el situa en el rànquing espan-
yol en el lloc 10.796 i SimilarWeb estima que el seu trànsit es 
situa en unes 65.000 visites mensuals.

Estem davant d’una tendència encara en bolquers, però els 
exemples comencen a proliferar en diferents mercats. Cal as-
senyalar que en alguns casos són mers agregadors, però en 
altres hi ha una edició pròpia amb continguts originals. Potser 
és un altre cop de ma per a la premsa local.

El 50% de l’audiència veu la televisió 
al mateix temps que consulta altres 
dispositius
Per Puro Marketing

Els resultats de l’últim estudi de Zenith, “Del punt de creu al 
multipantalla: teixeixes o enriqueixes?”, Revelen clarament el 
nou escenari davant el fenomen multipantalla a Espanya. Mapi 
Merchante, directora d’Investigació de Zenith, encarregada de 

la ponència que ha destacat que “el fenomen multipantalla és 
imparable, estem hiperconnectats a diferents dispositius i múlti-
ples pantalles i encara que el televisor segueix sent el principal 
dispositiu del saló, per costum i qualitat, els nostres hàbits de 
consum s’han modificat” I afegeix “davant aquest nou context 
en l’agència volíem donar resposta a dues preguntes clau: quin 
és el grau de penetració del fenomen multipantalla entre la po-
blació espanyola? i en quina mesura aquest fenomen pot afec-
tar el record publicitari?”

La dimensió de fenomen multipantalla
Els resultats indiquen que un de cada dos espanyols utilitza 
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altres dispositius mentre veu la televisió. Les dades són acla-
paradores per als públics joves entre els quals gairebé nou de 
cada 10 utilitzen altres dispositius mentre veuen la tele. “No cal 
pensar que estem només davant un fenomen de gent jove, tan 
sols el segment de més de 55 anys obté indicadors per sota de 
la mitjana, i estem parlant que una cambra d’aquest col·lectiu ja 
practica la multipantalla”, va comentar Merche Moreno, directo-
ra de compres del mitjà televisió de l’agència.

El mòbil es consolida com el dispositiu estrella second screen; 
el 37% de la població espanyola realitza multiscreen amb un. 
En segon pla, PC (17%) i Tauletes (14%); però, una comparació 
entre la penetració d’aquests dispositius, el 83% per al cas dels 
smartphones, i 46% per tauletes, posa de manifest el major po-
tencial d’aquests últims.

Pel que fa a les principals activitats que es realitzen amb al-
tres dispositius mentre es veu la televisió destaquen les socials 
com el WhatsApp o connectar-se a xarxes socials i les activi-
tats més reflexives com l’accés al correu electrònic o la lectura 
d’informació a internet.

Si analitzem el volum de gent que interactua amb altres dispo-
sitius amb contingut relacionat amb el programa el fenomen se 
situa en un 23% de la població; aquesta xifra arriba al 61% en 
els targets més joves (14-24 anys) i el 40% en el cas dels es-
panyols de 25-35 anys. Llegir el que diuen altres usuaris sobre 
el programa (15%), comentar sobre el que s’està veient (11%), 
l’accés a continguts a través del web del programa (10%) o la 
utilització d’Apps de continguts (7 %) són les quatre activitats 
més freqüents entre els que interactuen amb el contingut del 
programa. Aquest tipus de fenomen es practica més en pro-
grames que en sèries i indiscutiblement twitter és la xarxa de 
referència.

Si el focus de la interacció és el contingut publicitari estem par-
lant que el 12% de la població ho fa habitualment. En aquest 
cas, és la recerca d’informació relacionada amb l’anunci 
l’activitat més realitzada mentre es veu la publicitat (10%).

Incidència sobre el record publicitari
Respecte a la incidència d’aquest fenomen multipantalla en el 
record publicitari, els resultats indiquen que no hi ha cap efec-
te negatiu. Això sí, es pot enriquir l’experiència si aconseguim 
involucrar a l’espectador ja que s’incrementa un 41% el record 
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publicitari quan interactuem a través d’un altre dispositiu amb la 
publicitat mentre estem veient la televisió i un 71% quan aques-
ta interacció es realitza en accions publicitàries dins dels ma-
teixos programes.

Tal i com indica Eduardo Madinaveitia, director general tècnic 
de Zenith, en relació als canvis de la indústria televisiva “el con-
sumidor s’ha adaptat ràpidament a la transformació digital grà-
cies als seus tres grans avantatges: ara hi ha més canals que 
mai, i es pot triar què veure, quan i on”. I afegeix “els anunciants 
han d’aprofitar les oportunitats que brinda ara aquest mitjà i in-
tegrar en les seves estratègies de comunicació altres dispo-
sitius mòbils. Davant d’un contingut interessant i facilitats per 
interactuar l’usuari voldrà compartir la seva opinió i formar part 
de la història”.

Twitter torna a integrar-se en els 
resultats de Google

Google aviat tornarà a tenir accés a tots els continguts de Twit-
ter i podrà incloure novament els missatges de la xarxa social 
(els tweets) entre els resultats de les cerques. Les dues empre-

ses van tenir un acord semblant entre 2009 i 2011. Actualment 
Google està obligat a analitzar tots els continguts de Twitter 
manualment, de manera que els tweets apareixen amb força 
retard en els resultats de cerca. Twitter busca amb aquest acord 
que els seus continguts siguin més visibles per incrementar els 
seus ingressos per publicitat.

La integració entre Google i Twitter es realitzarà en la primera 
meitat d’aquest any. Google probablement haurà de pagar a 
Twitter per tenir accés als seus continguts, però es desconeix la 
quantitat. Anteriorment Twitter ja va arribar a un acord semblant 
amb Microsoft i Yahoo. En el tercer trimestre de 2014 l’empresa 
va guanyar 41 milions de dòlars amb aquest tipus de llicències. 
Aquest dijous Twitter havia de donar a conèixer els resultats del 
quart trimestre de l’any passat. (de Bloomberg)

Chirbit: crea i comparteix fitxers 
d’àudio

Chirbit és un servei fàcil d’usar que combina el microblogging 
amb els podcasts, però és també una poderosa eina que pot 
ajudar a compartir àudios o programes radials a través de les 
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xarxes socials. L’eina permet gravar, pujar i compartir veu o ar-
xius d’àudio fàcilment. Es pot afegir la veu mitjançant un mi-
cròfon connectat al PC. L’arxiu es pot compartir amb l’URL del 
web, a Twitter, Facebook, email, bloc o des dels mòbils iOS.

Chirbit va ser fundada el 2008 per Ivan Reyes, desenvolupador 
de 23d digital media. El lloc permet pujar arxius en MP3, M4A, 
OGG, MOV, AIFF, ARM, 3GP, WMA o WAV. Es pot gravar fins 
a 5 minuts d’àudio o pujar fins a 120 mb en els formats esmen-
tats. La plataforma recomana Audacity per editar els continguts. 
Per utilitzar-la has de registrar-te. El tauler de control és senzill 
i hi ha una barra que t’ajudarà a pujar el teu material. A més, hi 
ha versions experimentals per pujar els “memos” de l’iPhone i, 
properament, s’habilitarà una opció per transferir automàtica-
ment els missatges de veu de Google Voice. (d’Hipertextual) 
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Contingut natiu per a Facebook, la 
taula de salvació del periodisme?
Per Miquel Pellicer.com / bloc

 

L’escena es repeteix en milions de llars d’Estats Units. En arri-
bar a casa després d’una esgotadora jornada laboral, Jack 
s’asseu al sofà mentre fa una mica més de gana per al sopar.

En un acte gairebé reflex recorre amb el comandament a dis-
tància tota la programació de la televisió. Després de compro-
var que no ha començat cap butlletí de notícies de la nit, agafa 
el seu inseparable telèfon mòbil. Observa que no té cap correu 
nou i immediatament després, també gairebé mecànicament, fa 
un nou cop d’ull al seu mur de Facebook.

Sota les fotos de la marató del cap de setmana del seu amic 
Sam, l’ABC, el seu canal favorit, comparteix el mini informatiu 
que ha realitzat per a la xarxa social de Zuckerberg abans de 
sortir a l’aire en la petita pantalla. En un minut i mig Jack es 
posa al dia del que ha passat al món.

Creant contingut natiu per a Facebook
El Jack de la nostra història és, sens dubte, el paradigma d’una 
(no tan) nova manera de consumir informació a Internet: sense 
sortir del seu mur obtenint la dosi informativa diària. Més ràpid, 
sense haver d’entrar al web del mitjà en qüestió ni amb la resta 
d’actualitzacions de amics i familiars.
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Aquests nous hàbits informatius han fet que les empreses pe-
riodístiques hagin començat a adonar-se que les visites arriben 
cada vegada menys des de la “home” i que els seus lectors 
prefereixen informar-se a través de les xarxes socials.

En un moment de cruïlla per als mitjans i la seva rendibilitat, 
és cert que molts s’han posat les piles per crear estratègies de 
continguts específics per a les xarxes socials i, en major mesu-
ra, per Facebook, el rei, de moment, de la Xarxa.

Molts editors estan sent conscients que la meitat del seu trànsit 
ve a través de Facebook i que, segons les dades manejades 
per Shareaholic, la plataforma és ja la principal font de trànsit 
referencial de la Xarxa.

De fet, i potser veient les orelles al llop per la caiguda del trànsit 
orgànic i el cada vegada més acusat descens del engagement 
a través de les seves edicions en línia, en els últims mesos di-
versos mitjans de comunicació nord-americans han fet un pas 
més i han començat a crear contingut audiovisual específic per 
a Facebook.

No hi ha dubte que els responsables d’estratègia i contingut en 

diaris online, portals temàtics, ràdio, televisió i revistes en línia 
han advertit de la importància que està adquirint el vídeo en 
aquesta plataforma, que al seu torn està animant i col·laborant 
amb alguns mitjans (petits i grans) per traçar les estratègies que 
els permetin compartir cada vegada més contingut audiovisual 
a través de les seves pàgines.

Hi ha futur per als mitjans de 
comunicació amb un plantejament a 
llarg termini?
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Prop de 40 professionals del periodisme i de la comunicació de 
Galícia han inaugurat el Foro de Comunicación Alumni Ponte-
vedra, de la Universitat de Navarra, un espai de debat i anàlisi 
sobre temes d’actualitat en l’àmbit del Periodisme i de la Co-
municació, promogut per Alumni Pontevedra de la Universitat 
de Navarra amb la col·laboració de l’Associació de la Premsa 
de Vigo (APV).

En el transcurs de l’acte, Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de 
la Universitat de Navarra, catedràtic d’Empresa Informativa i 
expert en Direcció Estratègica d’Empreses de Comunicació, ha 
impartit la conferència “El futur del Periodisme”.

Segons ha destacat el rector de la Universitat de Navarra, les 
empreses informatives que es mantindran a llarg termini seran 
les que desenvolupin un projecte editorial sòlid, les que innovin 
i les que tinguin cura tant a les seves marques com als seus 
equips humans. Va apostar per fer bon periodisme i consolidar 
la seva continuïtat comptant amb excel·lents professionals, que 
realitzin la seva tasca “amb cervell i cor, que sàpiguen transme-
tre bé la informació i que estiguin compromesos amb el públic”.

També va analitzar les noves tendències en el consum de la 
informació: es demanen més continguts i els consumidors 
d’informació compten amb interessos més heterogenis, pel que 
és imprescindible analitzar les seves necessitats de forma qua-
litativa i quantitativa, per proporcionar una informació que els 
interessi i amb un tractament adequat. 

Tenint en compte tot això, “hi ha futur per als mitjans de comuni-
cació amb un plantejament a llarg termini, amb bons periodistes 
i amb la mira posada en l’interès del públic”, ha conclòs. (de Top 
Comunicación)

Peter Oborne deixa The Telegraph per 
la cobertura d’HSBC (i més coses) i 
demana que s’investigui al diari
 
El periodista Peter Oborne ha fet pública aquest dimarts la seva 
carta de renúncia a què havia estat el seu diari durant els da-
rrers anys, el Telegraph. L’ex comentarista polític del diari brità-
nic, col·laborador també de la revista Spectator i del programa 
Dispatches, de Channel 4, va decidir que ja n’hi havia prou, que 
el diari havia comès “un frau per als seus lectors”. 
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Segons la carta que es va fer pública, Oborne va prendre la 
decisió de marxar del diari fa ja setmanes- abans del escàn-
dol- i va avisar d’això fa diversos mesos a la directiva. Anava 
a fer-ho de manera silenciosa, va explicar en la seva missiva, 
fins que va esclatar l’escàndol d’HSBC, cosa que li ha mogut a 
fer pública aquesta renúncia. “Vaig descobrir quelcom que com 
a periodista et fa sentir malalt”, va assegurar a la BBC aquest 
dimarts. El diari, segons narra el periodista, es va doblegar al 
seu anunciant i no va donar la importància que es mereixia a la 
informació sobre la llista Falciani. Això es va sumar a les prin-

cipals raons per les quals va decidir sortir: els acomiadaments, 
les notícies que només busquen el ‘clic’ a la web, la caiguda 
de la qualitat i anteriors casos de servitud de la informació a la 
publicitat.

Aquest dimarts va declarar que s’ha d’iniciar una investigació al 
diari, que va respondre a la seva carta com “un atac infundat i 
sorprenent, ple d’inexactituds”. “Han de sortir i explicar les se-
ves línies editorials. The Telegraph ha de demanar una inves-
tigació independent. Necessitem que vingui una persona inde-
pendent de fora i fer una avaluació completa de la relació entre 
la publicitat i l’editorial”, va assegurar Oborne. (de 233 grados)

Manual de Bones Pràctiques en la 
relació entre els periodistes i els 
professionals de la comunicació 
 

Periodistes i professionals de la comunicació empresarial. Ma-
teix ofici, diferents trinxeres. Malgrat que la permeabilitat entre 
els dos costats és constant, cadascú lluita des d’un bàndol i, 
encara que és cert que és una relació no sempre fàcil, no ho 
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és menys que aquesta relació és cada vegada més necessària. 
Per aquest motiu, l’Associació de Directius de la Comunicació 
(Dircom) i l’Associació d’Empreses Consultores en Relacions 
Públiques i Comunicació (ADECEC) han editat el Manual de 
bones pràctiques en la relació entre els professionals de la co-
municació i els periodistes, un dels principals objectius del qual 
és tractar de trencar les relacions estereotipades entre els dos 
perfils els professionals, segons els quals “el periodista con-
sidera que el professional de la comunicació, tant els dircom 
com les agències, són una barrera a l’hora d’accedir a una font 
directa d’informació, arribant fins i tot a condicionar o manipular 
la informació”, com explica el manual.

Pel costat contrari, “els professionals de la comunicació perce-
ben una consideració especial per part dels periodistes cap als 
directors de comunicació de les grans companyies, no només 
perquè solen oferir informació rellevant, sinó perquè són grans 
anunciants”.

Per abordar el contingut d’aquest manual, els seus autors s’han 
plantejat dues preguntes clau: què li demana un dircom/pro-
fessional d’agència a un periodista i viceversa, és a dir, què li 
demana un periodista a un dircom. A la primera pregunta, el 

decàleg amb el qual respon la guia és el següent: respecta i 
comprèn com a informador la teva font; el professional de la 
comunicació és una font, no una barrera; entén el meu punt 
de vista com a empresa, valora’l com a possible enfocament 
informatiu i respecta’l; sigues objectiu i esmenta’m com a font 
si s’escau; contrasta sempre amb una o diverses fonts la infor-
mació que vagis a publicar; no estableixis categories de pro-
fessionals en funció de l’empresa a la qual representin; digues 
«no» des d’un principi als temes no rellevants; tingues capacitat 
d’autoavaluació, reconeix els teus errors i planteja solucions; no 
facilitar tota la informació no significa mentir, i sempre que sigui 
necessari, comparteix la informació amb el dircom, ja que això 
et donarà opció a que respongui i et doni una versió de contrast.
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Aquest manual te l’objectiu de millorar el coneixement i enteni-
ment mutu entre els dos col·lectius, així com identificar les pos-
sibles vies destinades a estrènyer la pràctica de la seva relació 
professional. La qualitat de l’interlocutor, l’interès de la informa-
ció, l’honestedat i la confiança mútua, entre d’altres, són alguns 
dels requisits més valorats. El Butlletí us ofereix gratuïtament 
aquest manual, en pdf. CLIQUEU AQUÍ

Una guia per a pronunciar topònims 
estrangers que ‘sempre es diuen 
malament’
Amb la informació circulant d’una punta a una altra del món, 
cada dia llegim o escoltem molts topònims estrangers a les no-
tícies. I ben sovint, ni es llegeixen com creiem ni es pronuncien 
com ho escoltem. Això és el que demostra el bloc Thrillophilia 
amb “32 Places People Have Mispronounced Their Entire Life”, 
on visualment s’explica des d’una òptica nord-americana com 
s’han de pronunciar una trentena de topònims que “la gent ha 
dit malament tota la vida”.

A la llista hi ha noms de rius com el Thames londinenc (Tàmesi, 

en català), el centre turístic tailandès de Phuket, la ciutat aus-
traliana de Brisbane, el palau de Versailles (Versalles, en cata-
là), el parc natural californià de Yosemitee, la capital tailandesa 
Bangkok, el Carnegie Hall de Nova York, Norfolk a Virgínia, a 
més del comtat anglès de Worcestershire. Si amb la llista no en 
teniu prou, us recomanem de consultar el portal col·laboratiu 
Forvo, on s’apleguen quasi tres milions de mots, noms perso-
nals i topònims pronunciats en més de tres-centes llengües. 
Aneu al bloc Thrillophilia CLICANT AQUÍ (de Vilaweb)

La UPV crea una beca d’investigació 
per impulsar el sector periodístic

La Unió de Periodistes Valencians ha posat en marxa la prime-
ra edició de la beca d’investigació periodística Emili Gisbert, 
dotada amb un total de 5.000 euros. La iniciativa té per objectiu 
investigar i aportar propostes de qualitat per impulsar el sector. 
La beca es dirigeix als associats de la UPV en situació d’atur. 
En la primera edició, es proposa la redacció del futur model de 
l’espai audiovisual valencià i, per extensió, de les futures ràdio 
i televisió públiques. L’estudi ha de contemplar els aspectes co-
municatius, jurídics i econòmics fonamentals per fer-lo viable. 
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El termini per presentar els projectes, que han d’estar redac-
tats en valencià, finalitza el 27 de febrer. Una comissió escollirà 
dues de les propostes presentades. Els seus autors, que es 
repartiran els 5.000 euros de la dotació, hauran de treballar en 
comú durant dos mesos per redactar el projecte final sobre el 
futur model audiovisual valencià. El nom de la beca ret home-
natge al periodista valencià Emili Gisbert, president de la Unió 
de Periodistes Valencians entre 1990 i 1994, que va morir el 4 
de juliol de 2011. (de Comunicació 21)

Neix una escola de periodisme en línia 
a Ucraïna per reforçar la premsa local

Ucraïna és un dels països on la premsa és cada vegada més 
atacada. No obstant això, hi ha un ampli interès per la premsa. 
Per això, avui, 20 de febrer es llançarà una escola de periodis-
me en línia que permetrà formar joves periodistes. El programa 
tindrà entre dos i cinc mesos enfocat en l’ús d’eines periodísti-
ques. A més, es donarà èmfasi al periodisme d’investigació, l’ús 
de xarxes socials i el periodisme de dades.

Així ho va informar Olena Ponomarenko, membre de Ukrainian 
Media E-School, que va dir que la idea és formar els joves pe-
riodistes interessats en actualitzar els seus coneixements. Ha 
assegurat que el programa combina classes online amb pre-
sencials. A més, els cursos seran dictats en horaris flexibles 
per acomodar-se a les activitats dels alumnes. Almenys el 80% 
del programa té activitats en línia. “L’escola virtual busca con-
tribuir amb això a reforçar el periodisme local i independent”, 
ha sostingut després de recordar que la premsa freelance ve 
sent atacada per les autoritats a Ucraïna. (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)
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Un manual de recomanacions del 
tracte de la prostitució als mitjans 

Evitar la reproducció de mites i/o estereotips sobre la prosti-
tució i no banalitzar-la ni fer sensacionalisme o apologia en-
torn a la prostitució. Aquestes són dues de les recomanacions 
incloses en un document elaborat per l’agència ABITS de la 
Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona 
amb la col·laboració de l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya i de diferents mitjans de comunicació i que es va 
presentar divendres passat al Col·legi de Periodistes. El ma-
nual presenta recomanacions als mitjans de comunicació sobre 
el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb 
finalitat d’explotació sexual. (d’AEC)

L’Institut de Drets Humans distingeix 
la Directa

L’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) ha atorgat la 
menció especial als mitjans de comunicació del Premi Solidari-
tat a la Directa. El jurat destaca que  la capçalera  ofereix una 

visió del dia a dia amb un enfocament de drets humans i poten-
cia la construcció d’alternatives i de crítica constructiva, i que és 
un  espai on els moviments socials poden fer sentir la seva veu.

Segons el director de l’IDHC, David Bondia, la Directa és “un 
mitjà imprescindible per tenir un coneixement proper i rigorós 
de les reiterades vulneracions de drets humans i llibertats fo-
namentals que estem vivint i de les alternatives ciutadanes per 
revertir aquesta situació”. (de Comunicació 21)

S’atorguen els premis Josep Pernau 
de Periodisme

Ja es coneixen els premiats del concurs periodístic que home-
natja el veterà periodista Josep Pernau, nascut a Lleida el 1930 
i mort el 14 de novembre del 2011, que va mantenir una llarga 
i reconeguda carrera en els mitjans de comunicació. Àlex Pe-
ralta, del col·legi Maristes Montserrat; i Júlia Arqué i Andrea del 
Canto, ambdues del Institut Gili Gaya, han estat els guanyadors 
de les tres categories del concurs -Cartes al director, per a pri-
mer i segon cicle d’ESO; i Article d’Opinió, per a Batxillerat i 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Cicles formatius amb les obres Il·luminació a la ciutat, Amb uns 
altres ulls i Joc de posicions, respectivament. 

L’organització del concurs, Ajuntament de Lleida i el Col·legi de 
Periodistes, va destacar l’augment de participació en aquesta 
edició: un total de 297 treballs, 14 centres educatius i 41 pro-
fessors de llengua catalana i espanyola. Els temes més tractats 
han estat d’actualitat, en l’àmbit lleidatà, català i internacional, 
amb especial atenció a la manca d’espais d’oci, la corrupció, 
els problemes urbanístics, la il·luminació i el transport. Profes-
sionals de la comunicació i del periodisme han exercit de jurat. 
(de La Mañana)

Nous cursos del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya

El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya ofereix una sèrie de nous cursos, oberts 
tant als col·legiats/des com a tots aquells professionals no 
membres interessats en la formació centrada en el periodisme, 
la informació i la comunicació. Els cursos són bonificables, és 

a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació. 
Podeu obtenir més informació trucant al telèfon 93.317.19.20 i 
al web www.cfd.periodistes.org

Webinar: Crear i gestionar informes amb Google Analytics.- On 
line. Dijous 26 de febrer (de 15:30h a 16:30h) - Els participants, 
ja coneixedors de l’ús bàsic de Google Analytics, poden apren-
dre en aquesta sessió les opcions de gestió d’informes. Quins 
tipus d’informes s’ofereixen i com es poden configurar i filtrar 
per arribar fins a les dades que es busquen en cada moment.

Taller de Podcasts per a periodistes.- Barcelona. Dilluns 2 i 9 
de març (de 16:00h a 20:00h) - L’objectiu del curs, dirigit per 
Enrique San Juan, és aprendre l’essencial per a la producció de 
podcasts de qualitat que generin audiència, fidelitat, repetició, 
subscripcions i una oportunitat de negoci per a periodistes, ja 
sigui en l’àmbit personal o com a part d’una organització.

Estadística bàsica per a periodistes.- Barcelona. Dimecres 4 i 
11 de març (de 15:30h a 18:30h) - Aquest curs pretén proporcio-
nar els conceptes mínims per comprendre i utilitzar, de manera 
adequada el producte de l’activitat estadística. Sense formula-
ció matemàtica i de manera amena però rigorosa, s’establiran 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

les idees bàsiques que permeten evitar errors en la interpreta-
ció i comunicació de resultats estadístics.

Organització d’esdeveniments.- Girona, dimecres 4 de març (de 
15:00h a 20:00h); Tarragona, divendres 6 de març (de 10:00h a 
15:00h) - A través d’aquest curs, dirigit per Josep Salvat, apren-
dreu a organitzar esdeveniments des d’una perspectiva pro-
fessional i rigorosa, trobareu eines i recursos adequats a cada 
pressupost i desenvolupareu la part creativa de l’esdeveniment 
treballant metodologies i trucs per gestionar cada projecte de 
principi a fi.

Taller de Videoperiodisme per a mitjans digitals.- Barcelona. 
Dijous 5 i 12 de març (de 09:30h a 13:30h) - En aquest taller 
pràctic, els professors Josep Morell i Josep Serra abordaran 
la producció de vídeos de forma global: concepció, captació 
d’imatges i postproducció. També s’analitzaran les situacions 
que cal cobrir de forma més habitual i es proposaran solucions 
que ajudin a millorar el resultat final.

Com contactar amb Edward Snowden.- Barcelona. Diven-
dres 6 de març (de 09:30h a 14:30h) - Aquest curs dóna les 
eines per dominar aspectes bàsics de seguretat informàtica. 

S’introdueixen conceptes com el xifratge, la criptografia asimè-
trica, la ‘deep web’, la petjada digital i l’anonimat a internet do-
nant eines als periodistes perquè els puguin aplicar en la seva 
feina diària.
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El futur del Periodisme: s’imposa la 
llibertat  
Per Freely

 

Vendre al millor postor per interessos polítics o econòmics i 
avançar sense rumb mentre el model de negoci fa aigües li ha 
costat a la premsa tradicional una caiguda en picat de credibi-
litat i crèdit. Perquè la llibertat és la base fonamental del perio-
disme.
 
Només en el període 2008-2014 i a l’Estat espanyol, assistim al 
funeral de 364 mitjans i es van perdre en el sector 11.875 llocs 
de treball, segons reflecteix l’últim informe sobre la Professió 
Periodística a Espanya (2014) en base a les dades recollides 
per l’Observatori de l’Associació de la Premsa de Madrid (APM).

La tempesta perfecta -la digitalització dels mitjans va arribar per 
quedarse- arribar de ple a aquesta part de la premsa tradicional 
que va optar per mirar-se el melic en lloc de atalaiar l’horitzó i 

va sacrificar la llibertat i als seus lectors per fer caixa. Costés 
el que costés. Fet i fet, tancament de capçaleres i aquelles que 
han aconseguit mantenir-se, convertides en clients o titelles 
dels cercles de poder del moment, tant des del punt de vista 
informatiu com de l’opinió.

Les xifres són dantesques en el sector, si. Però aquest ma-
teix informe, com altres similars en la professió, parlen no ja 
de l’Internet botxí sinó del Internet garant de la comunicació 
bidireccional, del periodisme lliure i compromès. Enfront dels 
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364 funerals, 331 nous mitjans posats en marxa en el mateix 
període, promoguts de forma majoritària per professionals, que 
valoren el pluralisme editorial i la interactivitat amb els usuaris 
en termes generals, i l’especialització dels continguts o la dis-
ponibilitat multiplataforma, especialment els periodistes digitals.

Què passarà a partir d’ara amb el Periodisme? És necessària 
la figura del periodista comunicador professional? A partir d’ara, 
més que mai, com a aliats de la llibertat ciutadana i en la seva 
funció del control del poder. Amb l’ètica com a premissa irrenun-
ciable, informar des del lloc dels fets, analitzar i contextualitzar 
la informació, descobrir històries excepcionals i vigilar el poder 
està en mans dels professionals de la informació. Ara, amb lli-
bertat i amb noves i poderoses eines.

La prestigiosa cadena BBC s’ha sumat a la reflexió i esbossa en 
un ampli document publicat aquest mes cap a on es dirigirà la 
professió en els propers anys en un món, segons una enquesta 
realitzada per la cadena, dividit entre usuaris que es limiten a 
fer una cop d’ull a la premsa online, repassant titulars (59%) i 
aquells altres que llegeixen històries completes (43%).

L’informe reflecteix que estem ja immersos en el periodisme 
col·laboratiu, tendint a augmentar el contacte i la comunicació 
amb els lectors més enllà de l’intercanvi d’imatges, i al Perio-
disme transparent, allunyats del mitjà tradicional que ha vingut 
exercint de filtre en funció de les seves interessos. El periodista 
explicarà la seva audiència el que sap, ha de citar a companys 
sense reserva i transcriurà les seves entrevistes.

Pel que fa al format, el present avança el futur. L’enquesta de 
la BBC ens diu que ja, entre els menors de 45 anys, el 30% 
rep i veu les notícies a la xarxa des de dispositius mòbils, una 
tendència en progressiu creixement.

El finançament dels nous mitjans està per esfullar, però ja hi ha 
pistes més sòlides. Les dades de l’Observatori de l’APM evi-
dencien que si bé el 2014 es va mantenir la importància de la 
publicitat com a font d’ingrés, la major part dels projectes que 
van tenir ingressos el 2013 (últim exercici analitzat) van beure 
de diferents fonts.

Concretament, dels 85 mitjans de què es disposa de dades, 
el 60% va assenyalar com a fonts, a més de la publicitat, el 
patrocini, les aportacions de simpatitzants, els serveis de co-
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municació per a empreses (notes de premsa, organització 
d’esdeveniments, etc.), les vendes d’exemplars i les subscrip-
cions.

L’enquesta realitzada per l’agència de Relacions Públiques i 
Comunicació, Hotwire, entre els periodistes espanyols sobre 
el futur de la professió apunta en la mateixa direcció. Un 65% 
dels enquestats preveu un model de negoci en què es combinin 
el pagament per continguts, els pagaments per subscripció, el 
crowdfunding i la publicitat.

Aquests dies ens trobem a l’avantsala del que és un altre exem-
ple d’aquesta fórmula, el llançament d’El Espanyol, com altres 
casos anteriors com són InfoLibre, El Diario.es, El Confidencial, 
o The Huffington Post. 

La llibertat s’imposa.
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Les trampes dels periodistes
Per Jordi Sardans, historiador / Regió 7

 

Fa poc més d’una dècada el periodista i professor universitari 
Francesc Burguet Ardiaca publicava Les trampes dels periodis-
tes, premi Josep Vallverdú, el 2003. L’assaig fou posteriorment 
traduït al castellà per la facultat de Comunicació Blanquerna de 
la Universitat Ramon Llull, en la col·lecció Extensiones. L’assaig 
va tenir el seu impacte, ja que qüestionava obertament la més 
que discutible objectivitat dels periodistes. Si repassem una 
mica la història, observarem com Emile de Girardin, propietari 
de La Presse de París, el 1836, proposa canviar la propaganda 
política dels diaris per la separació entre informació i opinió, per 
interessos comercials que ajudessin a augmentar el volum de 
vendes i de negoci. Des de final del XIX i fins al primer quart 
del segle XX, amb la irrupció de la premsa de masses, aquesta 
estratègia periodística té èxit, tot i fonamentar-se en la pretesa 
objectivitat o neutralitat informativa, fins al punt de fer-ne una 
veritable obsessió. 

A finals del segle XX s’intensifica una profunda reflexió sobre 
el periodisme, quan diversos analistes s’adonen del caràcter 
subjectiu de la informació. Des de mitjan segle XX se sap que 
el fenomen social de la informació és un procés interpretatiu i, 
per tant, proper a la subjectivitat. Quan majoritàriament es reco-
neix que la informació és un procés d’interpretació i valoració, 
difícilment els teòrics de la comunicació poden seguir defen-
sant l’objectivitat que tant agradava a alguns periodistes. A més 
a més, durant la dècada dels 60 també neix el Nou Periodis-
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me als EUA (on l’escola positivista nordamericana defensava 
l’objectivisme informatiu a ultrança), encapçalat per l’escriptor 
Tom Wolfe, que dóna a conèixer els seus articles a partir del 
1973. Es tracta, a grans trets, de l’ús de tècniques literàries 
que el reporter exposa en primera persona. És una renovació 
que implica més protagonisme del periodista, que dóna la seva 
visió de la notícia, tot observant-la al lloc dels fets, per tal de 
descobrir-hi la veritat amagada. 

Què és notícia? Per què algunes s’amplifiquen i d’altres 
s’amaguen? Ara ja sabem que és en funció de la política infor-
mativa de cada mitjà. Quan s’han fet enquestes sobre la prem-
sa d’elit als diaris europeus tothom refusa parlar del punt de 
vista des del que s’informa, dels interessos polítics dels mitjans 
de comunicació i encara menys de l’evident subjectivitat del pe-
riodista. Tots sabem que tampoc cal confondre dades amb fets. 
Les dades han de ser certes o indiscutibles, però fins i tot així 
poden enganyar, en funció de la forma i de la contextualització 
de l’actualitat en què es presenten. Així es pot enganyar de ma-
nera objectiva amb dades fiables, però amb intencions falses, 
tot presentant fets que no són certs. 

En el periodisme, com en qualsevol altra professió, es produei-
xen errors per manca de responsabilitat professional. La impar-
cialitat i l’honestedat formen part de l’ètica professional i depe-
nen de la voluntat del periodista i de la seva competència. Però, 
encara n’hi ha més, quants directors de diari (o altres mitjans de 
comunicació) no han deixat publicar una notícia si aquesta no 
convenia a un dels seus grans clients publicitaris D’altra banda, 
es reconegui o no, en una societat capitalista, sense publicitat, 
no hi hauria informació de qualitat. Avui dia, les noves teories 
periodístiques qüestionen l’objectivitat, ja que tota informació 
és valorativa i interpretativa implícitament. 

A grans trets, si observem el periodisme actual, veurem que 
aposta per l’estil directe, el domini de les xarxes socials, fa un 
gran esforç per ser didàctic i sobretot es recolza en l’anàlisi 
de les dades, potser com l’últim refugi d’aquells que encaren 
pregonen l’objectivitat del periodisme. Al meu entendre, el bon 
periodista del segle XXI ha de ser crític amb els vells diaris, 
i mentre observa la competència d’Internet que provoca una 
gran transformació en el sector, aposta per la investigació i 
l’anàlisi crítica. En aquest sentit, tot i que té molts detractors, 
estic d’acord amb Julian Assange, creador de Wikileaks, quan 
denuncia i ens demostra que Google ens espia a tots i compar-
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teixo la tesi del tècnic en Comunicació Ignacio Ramonet en la 
defensa del periodisme de la llibertat que lluita contra el poder 
que no vol que la veritat circuli.
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“Fem un periodisme que la gent 
no vol”, explica el catedràtic Víctor 
Sampedro 
Per Alfredo Casares / Diario de Navarra.Laboratorio

 

El catedràtic Víctor Sampedro, autor d’El quart poder en xarxa, 
assegura en una entrevista que els periodistes d’avui són im-
prescindibles per fer el periodisme del demà, “però amb un gir 
copernicà de plantejaments, d’habilitats i de destreses “.

Firma un assaig de 272 pàgines i ja en la línia 18 s’afanya a 
aclarir que el que segueix no és un atac al periodisme sinó tot el 
contrari, una defensa apassionada. Aquesta matinera advertèn-
cia és el preàmbul d’una “crítica honesta, una autocrítica”, com 
la defineix l’autor. Un exercici que esdevé en un escrutini ferotge.

El catedràtic Víctor Sampedro dirigeix el Màster en comunica-
ció, cultura i ciutadania digitals que imparteix la Universitat Rei 
Joan Carles al MediaLab Prado, a Madrid. En el seu llibre El 

quart poder en xarxa revisa el paper dels periodistes i les em-
preses de mitjans i pronostica que la seva supervivència reque-
reix d’un canvi profund, radical. Sampedro atorga al periodisme 
i als periodistes la capacitat i la responsabilitat d’aconseguir 
una transformació social que contribueixi a la regeneració de-
mocràtica.

El seu diagnòstic és extremadament sever, despietat.
Sí, el llibre és despietat perquè veig trets de degradació en 
l’àmbit acadèmic i en el professional. I en l’àmbit professional 
del periodisme, si em posés una mica dramàtic, parlaria de punt 
d’extinció. Són altres facultats, i no les de comunicació, les que 
estan fent millors anàlisis i propostes de viabilitat del periodis-
me i són altres, altres empreses i altres ciutadans que no estan 
llicenciats com periodistes, els que estan fent millor periodisme 
actualment.
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Per exemple?
Per exemple, determinats desenvolupadors informàtics amb les 
aplicacions que estan posant en el mercat. Wikileaks i totes les 
plataformes de filtracions estan donant i redistribuint poder co-
municatiu entre la ciutadania. Estan proposant que tot ciutadà 
sigui capaç de funcionar com un delator, com un alertador de 
greus problemes socials, i no són periodistes els que ho fan, 
sinó desenvolupadors. O, per exemple, l’aplicació Appgree, que 
està utilitzant Podemos i que permet una comunicació de molts 
a un. I no són periodistes els que han desenvolupat ni ideat 
això.

Molts periodistes es veuen sotmesos avui a una tremenda 
pressió, exercida simultàniament des de diversos flancs: 
la precarietat laboral, els acomiadaments i les baixades de 
sou; la desconfiança dels ciutadans cap als mitjans per 
als quals treballen; les concessions als poders polítics i 
econòmics, o la forçosa necessitat d’adaptar-se a un entorn 
digital desconegut. En la seva resposta i en el seu llibre fa 
la sensació que no compta amb els periodistes d’avui per 
fer aquest periodisme del demà. I és molt dur amb ells.
Sí, i entenc que això faci mal. Insisteixo que són crítiques que 
dirigeixo cap al meu propi àmbit d’acció, jo sóc acadèmic i pe-

riodista, i a la meva pròpia institució. Hi ha un amic hacker que 
m’escriu els seus correus dient-me que no són temps per fer 
qualsevol cosa, i jo li contesto que tampoc ho són per dir o 
escriure qualsevol cosa. Crec que ens estem jugant molt en el 
moment actual, ens estem jugant la possibilitat de reinventar-
nos com a instàncies educatives i d’experimentació social, que 
la universitat i el periodisme tornin a ser el que van ser.

Però contempla vostè en aquest procés als periodistes ac-
tuals?
És impossible fer el periodisme del demà sense els periodis-
tes d’avui. No són només necessaris, són imprescindibles. Són 
imprescindibles però amb un gir copernicà de plantejaments, 
d’habilitats i de destreses. Ha arribat el moment que les redac-
cions reconeguin que el producte que estan traient no és volgut 
per l’audiència. La gent no està disposada a comprar i a pagar 
per la informació tal i com ara se’ns ofereix.

Això és una realitat: hi ha molt poques empreses informatives 
viables. En els bons temps dèiem que fèiem el periodisme que 
la gent volia, perquè simplement la nostra tirada ens permetia 
dir-ho. Ara hem de dir que fem un periodisme que la gent no 
vol. I és obvi que per als periodistes hi ha molts més estímuls 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

i molts més suports fora de les redaccions que dins d’elles, tal 
com estan ara configurades.

Vol dir que els periodistes necessiten sortir de les redac-
cions per fer aquest periodisme?
És que el periodisme no es pot fer dins de les redaccions. El 
periodisme que es fa dins de les redaccions són les notes de 
premsa que vénen fonamentalment vinculades a les carteres 
de publicitat que té cada redacció i a les fonts institucionals 
amb més poder, que també estan dins de la redacció d’alguna 
manera, no? Insisteixo, la gent ja no paga per publicitat ni per 
propaganda política.

Vostè fa servir qualificatius dolorosos en referència al pe-
riodista. I cito literalment del seu llibre: “Guardià dels se-
crets del poder ancorat en rutines professionals obsoletes. 
Paternalista amb els ciutadans. Atrapat en un univers priva-
tiu on compartir és robar. Defensa un monopoli de sabers 
passats de moda. Presoner de discursos estandarditzats i 
puritans. Desbordat per la seva pròpia necessitat de super-
vivència, no és capaç d’oferir respostes prou creatives a la 
crisi del periodisme perquè actua més des de la necessitat, 
que cal menjar, que des de la passió professional”.

Sento que això soni dur, però vull insistir: tota crítica és una 
autocrítica i em sembla que és indiscutible. Portem més d’una 
dècada sabent que si amb el nostre periòdic no oferim una co-
berteria completa o no oferim una mica més, la gent no veu raó 
suficient per carregar amb aquest pes de paper, tacar-se les 
mans i després haver de reciclar-lo.

Però què li queda llavors al periodista, segons vostè? ¿Es-
capar de la redacció?
El llibre acaba amb un estudi que va fer una periodista jove 
del màster. Va parlar amb autors de 20 projectes de periodis-
me digital, que li van dir diverses coses. Primer, la necessitat 
de menjar ens ha portat aquí, ens ha portat a convertir-nos en 
propis empresaris de les nostres iniciatives. Segon, que aquest 
intent ens ha fet saber que o depenem del públic o estem morts, 
és el públic el nostre principal actiu. Tercer, que una vegada 
que sabíem que aquesta dependència del públic era certa, o 
els fem partícips de la nostra pròpia organització via socis, via 
mecenatges, via subscripcions, o formem amb ells comunitat 
més enllà del diari.

Quart, ens vam adonar que o comencen a coproduir amb no-
saltres i nosaltres amb ells, donant-los visibilitat, o estem morts. 
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No anem a guanyar tants diners com abans, però ens ho pas-
sem molt bé, aprenem molt i sabem que hem sobreviscut.

Hi ha experiències d’un periodisme així no només de mitjans de 
comunicació sinó de petites seccions i finestres troneres per les 
que estan respirant vells dinosaures del periodisme.

Els periodistes s’han caracteritzat històricament per ser 
persones amb una enorme curiositat intel·lectual i capa-
citat d’observació. S’ha perdut aquesta figura avui? Seria 
adequat obrir les redaccions a altres disciplines, no només 
a la tecnologia, sinó al coneixement, a l’humanisme?
A veure, les redaccions han estat obertes fins fa, què?, tres 

dècades, quatre? Han estat obertes sempre. Una redacció tan-
cada era una que ja sabia el que volia dir i a qui l’hi volia dir, i 
això és un publicitari, no és un periodista. Jo no estic propug-
nant que passi res de nou en el periodisme, sinó que el perio-
disme retorni al que era. Un periodista era un professional que 
es definia per una curiositat inesgotable que el convertia en un 
“todòleg” però en un “todòleg” que no era un venedor de locions 
o de generalitats, sinó que donava informació rigorosa, puntual, 
que permetia comprendre almenys en els seus aspectes més 
bàsics el funcionament de l’economia, de les institucions polí-
tiques.

El periodista tancat en la seva redacció i que xifri el seu valor 
en una agenda de contactes exclusius és un ésser improductiu 
en l’ecologia comunicativa del segle XXI. On, per exemple, els 
espais de treball són comuns i col·laboratius, on el producte i 
el servei s’estan reconfigurant constantment segons les aporta-
cions i les exigències dels usuaris, que són els que millor conei-
xen el producte i el servei. I que a més estan sotmesos a una 
transformació constant.

Abans el diari era un producte que es donava tancat en un su-
port que era fix i estable, això és el que es pensava que era 
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el periodisme. Cap dels nostres estudiants de periodisme con-
sumeix això. El que estan buscant és una altra cosa, en un 
altre lloc, i ho estan trobant. Estan consumint un flux constant 
d’informació que circula no en un suport fix, sinó en un canal 
que està vinculant molts missatges que no són informatius.

Avui continuem funcionant amb paràmetres del passat. Ens tro-
bem amb una realitat que converteix aquesta oferta actual en 
obsoleta i, anant un punt més enllà, injusta en termes socials.

A què es refereix amb “injusta”?
A que és un producte que es blinda de la competència en 
comptes de demanar col·laboració, és un producte que exigeix 
l’exclusivitat i busca encara l’exclusiva quan l’important és el 
debat que genera aquesta exclusiva. En el cas de la corrupció, 
per exemple, l’important no és qui ho va dir primer, sinó qui va 
a aportar la millor solució per transformar això. Hi ha un punt en 
el periodisme convencional que, diríem, empobreix socialment 
a les nostres comunitats, no permet la participació activa i fins i 
tot degrada la convivència. El producte tancat el que busca és 
únicament l’atenció per vendre-als anunciants.

Vostè assegura que internet no és la causa dels problemes 
del periodisme, sinó la seva condició de supervivència. I 
sosté que els públics més crítics han emigrat a altres pan-
talles, a suports que no són el diari imprès. En relació amb 
la capacitat crítica i la credibilitat, hi ha una cita al llibre de 
Borja Bergareche “Wikileaks confidencial” que m’agradaria 
portar a aquesta conversa. El director d’ABC, Bieito Rubi-
do, assegura: “Ara per ara, la premsa segueix sent capaç 
d’enderrocar governs; Internet per si sol, sense associar-
se a una marca de pes i de trajectòria informativa, no anirà 
molt més enllà de la polèmica o l’espectacle”. Què opina?
Jo de vegades crec que parlo d’un país imaginat, inventat. Jo 
porto vivint uns cinc anys una realitat que desmenteix això que 
acaba de dir.

Ningú hauria dit fa un any que la primera força en intenció de 
vot seria una que no existia.

Ningú hauria dit amb el començament de la crisi que els ma-
teixos mitjans que deien que la crisi no existia, perquè així ho 
deia el govern instal·lat, anaven a entrar en una crisi tan pro-
funda que la viabilitat i la sostenibilitat de la immensa majoria 
acabaria sent molt qüestionable.
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Ningú hauria dit que el periodisme havia de renéixer amb eco-
nomies basades en micro mecenatge, el que tots vam conèixer 
com subscripció. La subscripció és tornar a l’essència, és la 
constatació més palpable perquè és un compromís de con-
fiança de la credibilitat, del rigor.

Ningú hauria dit que els propis periodistes tocats per la crisi 
anaven a ser els seus propis caps.

Infravalorar la credibilitat d’internet més enllà de les mar-
ques és negar la realitat?
És que no sé molt bé el que vol dir per marca i el que vol dir 
aquesta cita (de Bieito Rubido). Fins i tot m’atreviria a dir que no 
està ben emprat el terme. La cita es podria interpretar com que 
les grans marques, les capçaleres tradicionals, s’atribueixen en 
exclusiva la credibilitat periodística i la capacitat d’influència.

El problema de la marca, com tot significant, com tot símbol, és 
quan es converteix en pura autoreferència. I el periodisme és 
avui pura autoreferència, només es comenten aquestes coses 
entre ells. Hem estat produint només productes de consum in-
tern, hem tingut un discurs endogàmic, ens hem preocupat per 
baralles de corral internes fins a límits increïbles. Han ocupat la 

nostra ment, els nostres esforços, mentre que tota la resta era 
completament irrellevant per desconegut i desatès. Fins fa poc 
la gent no tenia altres llocs on expressar-se i no obstant això 
des de fa una dècada certa gent ha arribat a un grau de discurs, 
d’edat i de pensament, i s’ha posat en marxa des del digital per 
després saltar directament a la realitat.

A mi m’agradaria que la gent obrís els ulls al que estan fent 
els seus fills, els seus nebots, els seus companys més joves 
i que s’adonessin que s’estan quedant tancats en un discurs 
autojustificatori que resta valor a allò que desconeixen, que el 
perceben com a amenaça, en lloc de com a repte d’incorporar 
i desenvolupar junts.

Em fa la impressió que hi ha gent que envelleix molt malament 
i que simplement no és capaç d’assumir una cosa que jo crec 
que és més profunda: que en aquest món ells no estan fora sinó 
que podrien estar dins, que aquest món no és hostil, que aquest 
món no acabarà amb ells.

Els directius van embrancats en la recerca d’un model de 
negoci digital. Considera que aquest debat sobre el mo-
del de negoci, al qual per cert es sumen cada vegada més 
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periodistes, ens paralitza i ens allunya d’una reflexió pro-
funda sobre el periodisme que estem fent i el que hauríem 
de fer?
Totalment. Crec que no hi ha model de negoci per al periodisme 
amb la degradació de valors i de pràctiques professionals i de 
condicions de treball actuals. La gent no pot reconèixer el valor 
d’una informació que s’intenta que sigui produïda en el mínim 
temps i amb el mínim cost possible per rentar el màxim també 
en un període cada vegada més curt. Per què no plantegem 
que el negoci de la informació és incompatible amb el de la 
publicitat tal com està concebuda ara, ja no diguem de la propa-
ganda política ja sigui d’un estat, ja sigui d’unes organitzacions? 
Precisament la informació periodística servia per desmentir les 
suposades informacions d’aquests altres gèneres persuasius.

Val, el primer en el nostre negoci són les notícies, però el nos-
tre negoci no és l’atenció simplement del públic. Les notícies 
són missatges delicats, tenen d’una banda de reflectir el que 
s’està conversant però d’altra banda han de ancorar aquesta 
conversa en fets incontestables. Han de demanar atenció però 
no tanta com per pervertir aquest producte a costa de la major 
audiència possible. És un encaix delicat, estem donant veu al 
poder i al mateix temps estem dient que el controlem.

Vostè vincula el canvi del periodisme amb la transformació 
social i una regeneració democràtica Quin paper juga el pe-
riodisme en aquest procés?
És que si no fa això, farà tot el contrari. Els mitjans de comu-
nicació estan davant d’un moment històric, on internet pot ser 
la palanca de regeneració, aprofundiment i intensificació de la 
democràcia o tot el contrari: un règim de control absolut per part 
d’aquells que propugnen la transparència sempre per a nosal-
tres i mai per a ells.

Per exercir aquest protagonisme que vostè els atribueix se-
rien necessaris mitjans robustos i independents.
La viabilitat de les empreses periodístiques se la concedirà el 
públic, que es comprometrà amb la seva pervivència econòmi-
ca una vegada que constati que aquest producte li permet jugar 
un paper d’acord amb les seves possibilitats polítiques i comu-
nicatives. Només la credibilitat li permetrà tenir obert el negoci.

Es necessita gent humil als comandaments, molt humil, que 
sàpiga que no té cap solució immediata per al que està passant 
i que aquesta solució passa per escoltar i atendre demandes 
encara no explicades o mal formulades.
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Es necessita gent molt competent, que conegui molt bé el món 
on està radicat i també les connexions d’aquest món amb una 
economia i amb uns fluxos d’ordre global de tot tipus, no només 
econòmics, també humans i culturals.

Es necessita gent disposada a adoptar nous camins que recó-
rrer i capaç de bussejar en els seus propis equips, en els seus 
propis recursos, per veure quins d’ells són capaços de complir 
amb aquesta tasca que jo estic assenyalant.

Per al periodisme no serveixen els covards, no serveixen els 
rutinaris, no serveixen els mandrosos mentals. Ser periodista 
no és per a qualsevol. És per a aquell que es posiciona davant 
la realitat amb un compromís de fidelitat a ella mateixa i es po-
siciona davant d’una comunitat amb el compromís de diàleg 
constant i de servei. I per això no serveix qualsevol.
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La premsa de paper continua 
dessagnant en tots els mercats 
avançats
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

 

El retrocés sense final de la premsa tradicional no està lligat a 
cap conjuntura ni a uns mercats determinats. Es produeix en 
gairebé tots els estats occidentals des de fa uns vuit anys i al 
ritme actual no aguantaran uns altres vuit exercicis. Al 2014, les 
vendes de la premsa de paper han tornat a retrocedir entre el 
4 i el 10%.

Espanya té el dubtós honor de figurar entre els llocs capda-
vanters de la tendència de la caiguda de la premsa impresa. 
A l’Estat espanyol sempre tendim a maximitzar les tendències 
a l’alça o a la baixa. Els tres diaris estatals principals, El País, 
El Mundo i ABC han perdut la meitat de la seva difusió en els 
últims vuit anys. L’any passat, El País va tornar a retrocedir en 
vendes ni més ni menys que un 10,9%. El Mundo perd un 13% 

i ABC, un 8,4%. Amb aquestes xifres, afegides al retrocés de 
la facturació publicitària i l’endeutament que tenen les cases 
matrius, fan il·lusòria la solució de les fusions.

Els diaris comunitaris i/o regionals no estan molt millor. El re-
trocés en vendes l’any passat va des del 4,5% de Diari de Gi-
rona al 10,3% de La Verdad. Els vuit grans diaris autonòmics 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

perden una mitjana del 38,7% de les seves vendes. Des de 
2007, La Verdad (Múrcia) es desploma un 51,2%, seguit per 
Levante (València), que es deixa un 45,1%. El diari econòmic 
Expansión, l’únic amb control de pagament a l’OJD, ha perdut 
el 42,1% de la seva difusió en aquests vuit anys. L’any passat 
va tornar a retrocedir el 4,7%. Cinco Días perd un 7,8% el 2014 
i El Economista té unes vendes reals en quiosc que podem 
qualificar-se de marginals.

Amb una reactivació econòmica en marxa, la publicitat en 
premsa va tornar a caure a l’Estat l’any passat un 1,1%, mentre 
que la facturació per als digitals va créixer un 5%.

És clar que a Espanya sobren més de la meitat dels diaris tra-
dicionals i sobren també el 80% de les 50 facultats de periodis-
me, que són actualment les fàbriques més grans d’aturats del 
nostre país.

A França, la situació és molt semblant. L’OJD francesa aca-
ba de treure les seves xifres, que anoten un retrocés mitjà del 
4,1% en totes les famílies i sectors de premsa tradicional. A 
Gran Bretanya, l’organisme auditor, ABC, informa d’un retrocés 
de vendes de tota la premsa en paper del 6,5% a la segona 

meitat de l’any passat en comparació amb l’any anterior. Als 
Estats Units no s’han publicat encara xifres globals, però la ten-
dència de la premsa tradicional mostra un enfonsament encara 
més radical. 

En aquest moment, la polèmica en els mitjans periodístics ver-
sa sobre la creixent inutilitat de l’exercici del periodisme. Alguns 
experts assenyalen que cada vegada hi ha més gent que escriu 
bé i ofereix informació a la web, el que produeix una baixada 
general de tarifes per al treball periodístic. Aquests “forçats del 
teclat” concorren amb els periodistes professionals de la ma-
teixa manera que un xofer de taxi està sent desafiat pels con-
ductors de Uber. És preferible, diuen, treballar dues setmanes 
de becari a BuzzFeed que 40 anys en un diari local. La pregun-
ta clau seria: És vostè capaç de reinventar-se constantment i 
redefinir sense parar què és el periodisme?

No obstant això, a Europa destaca el grup alemany de mitjans 
Axel Springer, que s’ha proposat convertir-se en el primer grup 
europeu d’informació digital. Els nou primers mesos de l’any 
passat, les activitats digitals del grup alemany van proporcionar 
el 52% dels 2.100 milions d’euros de facturació del grup, i el 
70% dels beneficis. Els alemanys han aconseguit tenir èxit en 
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la transició digital, gràcies a una política decidida que dura ja 
més de cinc anys, venent mitjans tradicionals i comprant mi-
tjans i eines digitals. És interessant comprovar que, segons una 
enquesta recent, el 39% del públic alemany -comprès entre els 
14 i 59 anys- s’informa per Internet. Però aquest segment creix 
fins al 56% entre els 14 i els 25 anys. El segon mitjà, la TV, es 
queda en el 34% i els periòdics de paper en un marginal 5%.

No obstant això, no hem d’oblidar que, a nivell mundial, encara 
2.500 milions de persones compren cada dia un diari i ni ima-
ginem la xifra sumant els periòdics d’altres periodicitats. No-
més els diaris impresos encara suposen el 93% de la facturació 
mundial dels editors. Ep, poca broma.  
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L’exdirectora del New York Times 
defensa el pagament en les edicions 
digitals de premsa
Per Agència EFE

 

“No crec que hi hagi un únic model de negoci que sigui aplica-
ble a tota la premsa”. “Molts joves trien determinades carreres 
només per que els vagin a proporcionar una ocupació”. Són 
frases de Jill Abramson a Madrid.

L’exdirectora de The New York Times, Jill Abramson, convida a 
“no obsessionar” amb la incertesa de si hi haurà diaris en paper 
d’aquí a 10 anys ja preguntar-se en el seu lloc “si sobreviurà el 
periodisme de qualitat”. “Ens estem obsessionant molt amb si 
hi haurà diaris en paper en deu anys. Centrem-nos en un altre 
enfocament: “sobreviurà el periodisme de qualitat?”, Va propo-
sar durant la conferència impartida fa uns dies a la Fundació 
Rafael del Pino, de Madrid, en el marc de la tercera edició de 
l’esdeveniment Conversaciones con..., que organitza la Facul-
tat de Comunicació de la Universitat de Navarra.

A més, Abramson sospita que quan es parla de problema de 
negoci, darrere hi ha “un problema de qualitat dels continguts” 
i no creu que hi hagi un únic model de negoci aplicable a tota 
la premsa. 

Durant la xerrada, titulada La importància de la narrativa, la pe-
riodista nord-americana va insistir en la importància d’aprendre 
a explicar històries de llarg recorregut, que els estudiants tor-
nin a estudiar carreres d’Humanitats sense estar sotmesos a 
la “pressió econòmica” i d’acabar amb la censura. A més, va 
explicar l’”èxit” del model de subscripció de pagament del web 
de The New York Times. Concretament, sobre aquest últim as-
sumpte, ha apuntat que la raó que els va fer decantar-se per 
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aquest model de pagament va ser en primer lloc que es van 
adonar que “era just demanar als lectors habituals del diari que 
paguessin” doncs els seus continguts, enmig de tota la informa-
ció gratuïta que s’ofereix a Internet, és “de més qualitat”.

Així mateix, ha apuntat que es van adonar que basar tot el 
model en la publicitat era “perillós” ja que tenia “els mateixos 
problemes” que la publicitat en les publicacions impreses. Així 
i tot, Abramson va admetre que es va preguntar si aquesta op-
ció havia de reduir el nombre dels seus lectors o l’impacte de 
les seves notícies, al final va resultar ser “una font d’ingressos 
molt important”. De fet, ja compten amb 800.000 subscriptors i 
l’objectiu és arribar a un milió.

Entre les seves preocupacions sobre la professió periodística, 
Abramson va apuntar una tendència que la preocupa, la de-
cadència de les carreres d’Humanitats -Literatura, Filosofia, 
Art- a causa de “pressions econòmiques” ja que als EUA “el 
cost de l’educació universitària s’ha disparat vertiginosament i 
molts estudiants se senten pressionats a estudiar carreres que 
puguin proporcionar una ocupació”. 

Això, segons ha afegit, provoca una “estretor de mires tècni-
ques” ja que “la gent no va a la universitat per amor a aprendre”. 
Per això, la periodista, que treballa a la Universitat de Harvard, 
convida els seus alumnes a estudiar una matèria no només per-
què quedi bé en el seu currículum sinó per aprendre i després 
demostrar als empresaris que necessiten treballadors que sàpi-
guen pensar i no tant experts en alguna cosa concreta.

Una altra de les seves preocupacions, segons ha assenyalat, 
és la censura i es va referir al cas d’Edward Snowden, antic 
empleat de la NSA, que va filtrar a The Guardian informació 
classificada sobre espionatge. Abramson va recordar que és 
il·legal que funcionaris del Govern revelin informació a la prem-
sa però ha afirmat que Snowden va pensar que la gent havia 
de conèixer per saber si estava disposada a acceptar aquests 
espionatges.

La periodista va apuntar que el seu diari va col·laborar amb The 
Guardian per filtrar els documents perquè el Govern britànic va 
obligar al diari a destruir els ordinadors on estava guardada la 
informació i, no obstant això, als EUA, hi ha una sentència del 
Tribunal Suprem que diu que un diari no es pot veure impedit a 
publicar un article i que només després de publicat es pot por-
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tar el cas als tribunals. Així mateix, va parlar de l’autocensura i 
del cas de la Llista Lagarde, que ha revelat noms d’espanyols 
que havien obert comptes a Suïssa per protegir la seva fortuna 
eludint a Hisenda.

Al final, va mostrar la seva preocupació per la retallada de pe-
riodistes a les redaccions, de corresponsals i pels atacs a free-
lances que estan desprotegits en països en guerra.
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El paper del paper
Per Gerard Martínez / Media.cat

 

Quants quioscos hauré visitat al llarg dels darrers dies… Una 
cinquantena? Més de vuitanta? Cent?! No ho descarto pas. De 
fet, per tirar endavant un projecte d’aquestes característiques, 
esdevé imprescindible el suport dels punts de venda habituals 
de premsa a Lleida, des de papereries o llibreries fins a benzi-
neres, passant pels clàssics estancs, entre molts d’altres.

La veritat és que no en tinc cap queixa del tracte rebut al llarg 
del centenar de visites. Bona gent, normal i corrent, amb els 
problemes normals i corrents de tota bona gent d’avui en dia. 
Per a ells, però, aquests problemes tenen nom i, almenys, un 
cognom: la crisi del paper.

Marges de benefici cada vegada més reduïts, la impossibilitat 
de controlar la quantitat d’exemplars que els arriben de cada 
número i l’envelliment progressiu del lector de premsa en paper 
s’han erigit com les principals bèsties negres d’un sector que, 
en el cas de la capital de Segrià, ha vist com havien d’abaixar 

la reixa fins a una quarantena d’establiments especialitzats en 
aquest àmbit. L’adjectiu “dramàtic” es queda curt per a la quan-
titat de famílies que s’han quedat sense ingressos.

El patiment dels quiosquers és equiparable al dels periodistes, 
que veuen com els llocs de feina es redueixen en consonància 
amb les vendes dels diaris on treballen. El paper s’ha convertit 
en una eina gens sostenible, tant econòmicament com ecològi-
ca. I no és que servidor no hi cregui; sóc incapaç, per exemple, 
de llegir un llibre mitjançant una tablet, ho he de fer en paper, 
però aquests són productes acabats, a diferència dels diaris, 
que quan surten a la venda ja han perdut tota la vigència del 
dia, que, en el fons, és la seva raó de ser.
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Adaptar-se o morir, no hi ha més. De la mateixa manera que la 
premsa va superar la crisi que va suposar l’aparició dels diaris 
gratuïts, ara toca adaptar-nos a una nova realitat, realitat virtual 
en aquest cas. Internet i paper han de saber conviure, però 
conferint al paper un altre paper (permeteu-me la redundància, 
si us plau). Perquè sense paper, quin paper interpretarem els 
periodistes i els quiosquers en aquest joc l’objectiu del qual és 
arribar a final de mes? Penseu que aquest és el paper de les 
nostres vides.
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