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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: Crònica i reportatge gràfic de la Jornada Internacional de Mitjans de Proximitat
D’AQUÍ I D’ALLÀ: OJD Febrer: El desfici de la caiguda en vendes dels diaris

COMUNICACIÓ DIGITAL
L’esdeveniment del cable i la banda ampla a Catalunya arriba a la vintena edició

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Revisió a l’alça de la inversió publicitària a Espanya

NOVES EINES
El futur segons Microsoft, de nou en vídeo

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La innovació, clau del futur editorial

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Cabrerizo: “La transformació tecnològica és la nostra gran oportunitat”
TRIBUNA: Tenen futur els mitjans de comunicació impresos? Sí, però “amb condicions”
ENTREVISTA: Jill Abramson: “No em penedeixo de la meva feina a The New York Times”
ANÀLISI: Un estudi del CPC revela importants diferències a l’hora d’explicar el procés sobiranista a Catalunya i Madrid
DOSSIER: Unint forces per innovar en monetització periodística digital
OPINIÓ: La deontologia quan arriba la tragèdia
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Jornada Internacional de Mitjans de 
Proximitat
Per Pere Font i Grasa

“Ens unim al dol oficial per la tragèdia d’aviació dels Alps”, foren 
les sentides paraules d’Alfons Udina, president  d’AMIC, com-
partides per tots els assistents a la Jornada Internacional de 
mitjans de proximitat celebrada el passat dijous dia 26 de març 

a las Sala Auditori de Cosmocaixa. Organitzat per la Federació 
d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals, 
integrada  per AMIC, APPEC i l’ACPC, que en conjunt, editen 
500 capçaleres amb un tiratge de 2 milions d’exemplars en for-
mat paper i 60 milions de visites al format digital. Alfons Udina 
agraí la presència dels ponents i el suport rebut per les entitats 
oficials i privades. A continuació, parlaren Marc Puig en nom de 
l’Ajuntament de Barcelona, i Josep Martí, secretari general de 
Comunicació de la Generalitat, que tingué  paraules de crítica 
per les centrals de mitjans que prefereixen repartit la publicitat 
directament a 50 capçaleres de premsa generalista i s’obliden 
d’afegir-hi les 500 de la premsa de proximitat . Lloà el paper 
dels mitjans locals: “Els mitjans de proximitat estan apostant 
fort des de totes les esferes socials que representen, per la 
reconstrucció nacional de Catalunya”. 

Iain Macwhirter.  
“Escòcia: La democràcia en la foscor”. Comentarista polític per 
al Sunday Herald a Escòcia. Autor del llibre  La democràcia en 
la foscor, va parlar de la destrucció del negoci de la premsa al 
seu país que en els últims anys s’ha convertit en sucursal dels 
grans diaris londinencs, amb informacions trivials i sense tocar 
a fons l’essència del país. Com exemple, posant-se a divulgar 
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les maldats que caurien damunt d’Escòcia si guanyaven els 
independentistes. Tanmateix, el ‘no’ dels unionistes tingué ab-
soluta visibilitat a les portades. Explicà que es bolcaren durant 
anys a difuminar l’esperit de rebel·lia dels escocesos comprant 
capçaleres, de tal manera que obviessin les inquietuds sepa-
ratistes. En molts casos –que documentà gràficament— pre-
sentant la independència com una cosa salvatge. “Malgrat tot 
–va afegir--, 1.600.000 escocesos es comporten com si fossin 
independents; és la independència mental”. La paradoxa rau 
en el fet que ara el Partit Nacional Escocès pot ser clau en 
un futur govern de la Gran Bretanya. Parlà també de les xifres 
esfereïdores de la pèrdua de tiratge i lectors, des que l’històric 

The Scotsman  passà a mans unionistes, per continuar amb 
exemples del Sunday Herald, The National i d’altres periòdics. 
Sentenciant: “La premsa analògica està a punt de desaparèixer, 
però el relleu anunciat de la premsa digital no acaba de fun-
cionar. Amb continguts excessivament frívols, ‘grocs’,la premsa 
digital  encara no arriba a la font d’ingressos desitjable, que 
continua sent la de venda física del format paper i no pas la de 
la publicitat de l’edició via Internet”. 

James Breiner. 
“Estats Units: Conèixer l’audiència. Com els mòbils i les xarxes 
socials estan canviant totes les regles”. Consultor en mitjans di-
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gitals amb especialitat en periodisme emprenedor. Actualment 
es professor de comunicació a la Universitat de Navarra. Fou 
reporter, editor durant tres dècades. Començà lloant els mitjans 
catalans de proximitat davant dels grans mitjans: “Aquests des-
cuiden els temes locals i els de proximitat són grans coneixe-
dors dels lectors usuaris de les seves capçaleres”. Per tot seguit 
preguntar-se: “El periodisme és un negoci o un servei públic?”  
Res ponent-se: “És un servei públic que necessita ser rendible 
(...) La  noticia avui és social i està en cada mòbil. Ara són els 
lectors, i no els editors, els que ho decideixen tot a la iosfera 
(...) Però el cicle no ha de ser unidireccional, el periòdic 2.0 
necessita mesurar la reacció de l’audiència” . El ponent donà 
un seguit de dades, com ara que el 55 per cent dels espanyols 
usen smartphone i que 4 de cada 10 lectors d’ EEUU llegeix 
noticies només a través dels mòbils. Una tendència creixent, 
imperible com ho demostren algunes xifres: Facebook i Google 
dominen la publicitat amb un 73 per cent. A continuació oferí un 
seguit d’exemples de nous emprenedors llatinoamericans que 
estan obtinguen gran èxit amb noves publicacions bolcades a 
les xarxes. Breiner  defensa la necessitat de guanyar diners 
per  que el negoci permet l’existència de mitjans independents 
que es mantinguin sobre la base de periodisme fet per perio-
distes: “El bon periodisme sí que és un bon negoci; però, per 

desgracia, el mal periodisme encara ho és més”. Per posar un 
exemple del futur que ja s’anuncia: “The New York Times pu-
blicarà directament a Facebook, si de les negociacions actuals 
els surt positiu compartir els ingressos publicitaris”. Va acabar 
resumint:“N’hi ha per estar preocupats pel futur...però potser 
no tant. Ser rendible no és dolent. Fins no fa gaire, pels editors 
i periodistes parlar de guanyar diners era expressió maleïda. 
Cal dir, sense ruboritzar-se, que el diner és el combustible del 
bon periodisme. Ser rendible permet ser independent. Calen 
guanys per expandir-se”. 

Pablo Arciniegas. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“Colòmbia: La reinvenció del cercle” Després d’estudiar i treba-
llar a Alemanya i Espanya, va fundar Re* un estudi de branding 
a Bogotà (Colòmbia). En la seva intervenció explicà la proposta 
única i absoluta de la creació i la comunicació de la marca ALI-
VE, que ha aconseguit que en els últims deu anys treballi en 
marques com BMW Colòmbia, Sura, Fundació Ford, etcètera. 
Exposà múltiples exemples de creativitat, les avantatges de la 
passió a l’hora de tirar endavant les idees. Aplicant la teoria 
del cercle ALIVE com laboratori d’anàlisis, es provoca que les 
marques surtin de la zona de confort per despertar de la letar-
gia a la que els pot haver portat un eventual lideratge. “Sense 
passió pel canvi no hi ha futur en un món global”. Com exemple 
contundent, exposà el de Nokia, que va passar del ‘tot’ al casi 
‘res’ per falta d’innovació en perdre la reinvenció del cercle.  
Entrant en matèria periodística, digué: “Repensem els mitjans 
de comunicació des dels valors que transmeten, per guanyar i 
fidelitzar audiències (...) El periodisme ha de compartir la pas-
sió amb les persones a l’hora de transmetre noticies”. 

Marta Corcoy. 
“Estadística dels mitjans”. Professora associada de Periodisme 
de la UAB, informà als assistents de la xifra global dels mitjans 
comunicació en català, a partir del mapa interactiu del Labo-

ratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural 
(LPCCP). Concretà en la seva breu intervenció: “A Catalunya 
hi ha 2.400 mitjans, el 43,4% dels quals són digitals i el 42,7 de 
paper. Un 62,5% són públics i el 37,4% privats. Entre els anys, 
del 2009 al 2014 s’han creat 350 mitjans i n’han desaparegut 
430. El mercat està molt viu i en contínua evolució”.

Maribel Morales.  
“Catalunya: Evolució dels mitjans digitals auditats en català per 
OJD Interactiva i presentació de la llista de premsa auditada 
en català per OJD/PGD”. Manager d’OJD Interactiva, explicà 
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a l’audiència --en la darrera intervenció de la jornada matinal--, 
l’evolució dels mitjans digitals catalans auditats. Del repte que 
s’obria l’any 1997 amb la revolució tecnològica, fins el llistat de 
febrer de 2012 i la realitat del present 2015, amb 82 mitjans. 
“Cada vegada teniu --els editors-- més consciència dels bene-
ficis de la mediació, ja que el nostre valor és que són dades 
de tràfic real i exacte. Durant l’any 2014 s’han auditat més de 
1.250 milions de pàgines”. La ponent finalitzava la intervenció 
donant a conèixer una primícia: “A partir de l’abril vinent, OJD/
PGD publicarà la llista de mitjans de comunicació catalans im-
presos auditats”. 

Sessió de la tarda. 
Taula rodona: Periodisme 2.0 i mitjans  

Genís Roca.
“Com sobreviure al present digital”. Expert en Internet. Arqueòleg. 
Soci director de RocaSalvatella. El ponent posava l’èmfasi a la 
idea que el periodisme és una industria centrada en el producte i 
hauria d’anar orientada en serveis, afegint que gestionar contin-
guts i gestionar audiències són dos negocis diferents tenint clar 
qui fa què. “Si vull ser referent a través del meu mitja local, no 
només puc ser digital, he de ser multimèdia”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Lorena Amarante.
Argentina: “Tota organització és un mitjà de comunicació”. Ex-
perta en e-business, parlà sobre la relació entre consumidor, 
producte i audiència, citant la frase de Jakob  Nielsen: “ In-
ternet és una economia basada en l’atenció on la moneda de 
canvi és el temps de l’usuari”. Per Lorena, la competència per 
l’audiència no passa a través dels mitjans tradicionals, sinó per 
audiències globals (social discovery) el tràfic que  multipliquen 
les plataformes socials.

Albert Cuesta.
Catalunya: “Dispositius mòbils, aplis, webs...tendències de fu-
tur”. Periodista, analista i traductor, recomana als mitjans de 
proximitat oblidar-se de l’aplicació mòbil i fer un disseny web 
adaptatiu; és a dir, que “en lloc de tenir un disseny per a cada 
cosa, tenir un sol canal que s’adapti amb el millor aspecte pos-
sible al dispositiu que s’està fent servir”.

Josep Ma Ganyet.
Catalunya: “Breu història del temps”. Etnògraf digital i enginyer 
informàtic, va parlar sobre com fem servir el nostre temps i qui-
na quantitat d’aquest emprem per als mitjans. “Estem compe-
tint pel temps de l’usuari: si l’usuari està a Pinterest, no estarà 

llegint noticies”, explicà Ganyet. La gent diu: “No llegim, és un 
fet. No tinc temps de llegir, és una excusa (...) A la xarxa un 
55% llegeix en línea, un 23% la tv i un 10% la ràdio (...) La 
nostra competència són els de la xarxa (...) La lluita per crear 
una icona que ens identifiqui  és fonamental. Els petits canvis 
són poderosos”.

Taula rodona: Exemples de comunicació des de la 
proximitat.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Xavier Ginesta. Periodista i professor de la UVic-UCC, feu 
una amplia exposició de la importància de crear una marca del 
territori i del paper dels mitjans de comunicació locals en aquest 
procés. Des de la seva pròpia experiència de la marca Vic, o 
la més recent l’Empordà. Per ell, “la importància de la premsa 
de proximitat a l’hora de l’arrelament de la marca és essencial 
perquè estigui permanentment acceptada i usada”

Miguel Madrigal. De Zoomin.tv, reflexionava sobre contin-
guts audiovisuals als mitjans locals: “El contingut ha de ser 
únic, diferent, s’ha de pensar en qui ho veurà (...) A Espanya la 
publicitat online creixerà un 6,3% aquest any, fins arribar als 43 
milions d’euros amb un augmen del 20% ”. Després d’enumerar 
la tendència dels formats, va concloure: “De la venda de publi-
citat tradicional anem cap a la venda programàtica; es a dir: 
unint contingut i publicitat “, posant com exemple la marca Red 
Bull, que exigeix continguts que donin valor als missatges.

Raúl Día. Amb 20 anys d’experiència en mitjans, treballant 
per a clients locals, parlava sobre com acostar la premsa de 
proximitat a les marques i a les agències. Es va disculpar per 
fer servir poc la premsa local des de les agències. “De 1.500 
campanyes en les que he participat, només dues es distribuïren 

entre la premsa de proximitat (...) Causes?, la llunyania de la 
premsa de proximitat de les agències; l’existència de mitjans 
alternatius més potents i la crisi econòmica que ha afectat als 
mitjans en format paper (...) En definitiva,  les campanyes vé-
nen marcades per dues proximitats: la geogràfica i la temàtica”.
 
Clara Antúnez. De Ben Fet!, explicava a la concurrència els 
detalls del projecte. El consumidor cada vegada és més exigent 
i no vol més per menys, fet que s’ha de tenir present. L’objectiu 
de la iniciativa és que els productes serveis i empreses catala-
nes tinguin una bona reputació. “Volem que el món sàpiga que 
fem les coses bé i que les empreses que hi participen augmen-
tin l’autoestima (...) Els mitjans de comunicació,generalistes i 
de proximitat els necessitem com a prescriptors per divulgar els 
valors i respecte per la feina ben feta a partir de la consciencia-
ció del territori”.

Amb preguntes als ponents i una breu lectura provisional de les 
conclusions, concloïa a quarts de vuit del vespre, la Jornada 
Internacional de mitjans de proximitat. Els 200 inscrits, presents 
al llarg del dia a l’Auditori de Cosmocaixa, rebran ben aviat les 
conclusions definitives.
 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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 Representants de les entitats

 Marc Puig, Director de Comunicació i At. Ciutadana - Aj. Bcn  Josep Martí, Secretari de Comunicació del Govern

 Públic a l’Auditori Cosmocaixa Barcelona
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Ja estem de tornada i seguim buscant autèntics Basket Lover.  
Gent que amb les seves històries i la seva passió pel bàsquet fan més gran aquest esport. 

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

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

Un jugador de la Lliga Endesa apadrinarà  
cada història.

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

Enguany comptem amb  
Ana Albadalejo com a presentadora.

Torna

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es T’esperem a

ACPG_188x122_S&S_Endesa_VuelveBL_MP_A_CAT.indd   1 21/01/15   17:00
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OJD Febrer: El desfici de la caiguda 
en vendes dels diaris 
Per Prprensa  

 

Les vendes del paper han tor-
nat a tenir un mes per oblidar. 
Febrer s’ha saldat amb una 
nova caiguda dels quatre dia-
ris de més tirada que s’editen 
a Madrid, que s’autoanomenen 
nacionals, i cada vegada van 
quedant menys exemplars. 
Les dades d’OJD pendents de 
certificar corresponents a fe-
brer indiquen que el més perju-
dicat ha estat ABC. El diari de 
Vocento ha perdut un 20,4% 

de les seves vendes en dotze mesos, mentre que El Mundo 
s’ha deixat un 13% i El País un 11%. Només el diari de Prisa 
ven per sobre dels 100.000 exemplars.

El País ha registrat una difusió de 234.432 exemplars al febrer, 
el que significa un 16,6% menys que en el mateix mes de l’any 
2014, o el que és el mateix una pèrdua de 46.700 exemplars 
en un any. El diari de Prisa s’allunya dels 300.000 exemplars 
que fregava fa poc més d’un any i s’acosta perillosament a la 
barrera dels 200.000. En el cas de les vendes les coses no van 
millor ja que van tancar el mes amb 148.000 exemplars, un 11% 
menys equivalent a una caiguda de 18.400 diaris.

El Mundo segueix l’estela d’El País, encara que a molta dis-
tància. El diari generalista de Unidad Editorial va arribar als 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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137.000 exemplars de difusió, 17.000 menys que fa un any 
reflectint una caiguda de l’11%. En vendes es manté per sota 
dels 100.000 exemplars fins als 97.000, un retrocés del 13,2% 
enfront febrer de l’any 2014. Ha perdut 14.800 exemplars de 
venda en un any.
ABC va ser el més perjudicat del mes amb un retrocés del 19% 
en difusió, 26.300 exemplars menys fins als 109.681 exemplars. 
En vendes la caiguda va ser encara més gran amb un 20,4% i 
19.500 números menys. En total, ABC va vendre 76.000 exem-
plars diaris al febrer. Aquest efecte s’explica perquè el diari va 
deixar d’editar-se aquest any a Balears i Canàries, on només es 
pot trobar a Kiosko i Más.

La Razón és el més estable, amb 84.700 exemplars de difusió 
diària, un retrocés del 0,2% i 58.000 exemplars de venda, un 
1,1% menys. Si mesurem aquestes dades en termes de compe-
tència veiem que la distància entre els tres diaris conservadors 
s’estreny. En difusió,  ABC es troba a 28.000 exemplars d’El 
Mundo, però La Razón el segueix de prop, a només 25.000 
exemplars de distància. En vendes, ABC es troba a 21.000 
exemplars d’El Mundo, però alhora La Razón el persegueix a 
només 18.000 exemplars.

El gratuït 20 Minutos es manté en el camí negatiu en el co-
mençament de 2015. Si al gener es deixava més de 19.000 
exemplars, al febrer la reculada va arribar als 30.000 números 
enfront del segon mes de 2014. 

Mal començament d’any també per a La Vanguardia, El Pe-
riódico i altres “regionals”
Els diaris regionals segueixen immersos en la dura crisi que 
afecta la premsa. Les dades de febrer de l’OJD certifiquen la 
consolidació de les caigudes de les deu capçaleres amb més 
tirada “regional”. La Vanguardia ha perdut un 17,5% en vendes 
i un 9,3% en difusió. El Periódico també s’ha deixat un 12% en 
vendes, igual que El Heraldo de Aragón i Levante.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els “regionals” tampoc han aconseguit esquivar la crisi de ven-
des en el començament d’any. Les dades de l’OJD indiquen 
que els diaris que més han retrocedit són els catalans. La Van-
guardia (Grupo Godó) s’ha deixat un 17,5% fins als 48.200 
exemplars, mentre que El Periódico (Grupo Zeta) va reduir les 
seves vendes un 12, 8% fins als 63.500 exemplars. Quant a 
difusió. els retrocessos són una mica menors, ja que el diari de 
Godó es va deixar un 9,3% i El Periódico un 4,5%. Aquesta di-
ferència s’explica per la pèrdua de la força de venda d’aquests 
diaris, que mantenen la seva difusió a base de mantenir les 
subscripcions, sobre tot en el cas de La Vanguardia.

En el cas dels dos diaris bascos més importants, les coses van 
una mica millor. El Correo (Vocento) va registrar unes vendes 
de 68.300 exemplars, un retrocés del 8,7%. En difusió la cai-
guda va ser del 9,6%. El Diario Vasco en tant, que del mateix 
Grupo Vocento, va arribar als 55.600 exemplars de vendes, un 
7,7% menys que al febrer de 2012. En difusió es va quedar en 
60.300 exemplars, un retrocés del 7,5%. La Voz de Galícia es 
va quedar amb 39.000 exemplars de venda, un 9,4% menys. 
El diari gallec té la meitat de la seva difusió en subscripcions. 
D’aquesta manera aconsegueix 80.300 exemplars, un 8,7% 
menys que fa un any.

La Nueva España, d’Astúries, perd només un 6,5% en vendes 
i un 6,3% en difusió, mentre que Heraldo de Aragón s’ha deixat 
un 10,2% en difusió un 12,4% en vendes. Faro de Vigo va per-
dre un 7,7% en difusió i un 10% en vendes. Levante es troba 
entre els que més cauen, amb un 10% en difusió i un 12,2% en 
venda en quiosc. La Verdad de Múrcia tanca el Top Ten amb 
una caiguda del 18,6% en difusió i del 10% en vendes.

El Grupo Zeta espera tancar 
ràpidament l’entrada de la família Lara 
a El Periódico
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El 21 de novembre passat us explicàvem (en aquest butlle-
tí d’AMIC) que Jose Manuel Lara Bosch (Planeta) mantenia 
negociacions molt avançades per comprar el 23% d’El Perió-
dico de Catalunya. No obstant això, la mort de Lara al gener 
d’aquest any va frenar les negociacions i va deixar a la seva 
filla, Marta, com la responsable de tancar un negoci que ha 
trigat més de l’esperat, paradoxalment per les estretors finan-
ceres del Grupo Zeta. A la família Lara van supeditar l’operació 
a un nou refinançament del deute del grup, que ronda els 120 
milions d’euros.

Les últimes informacions recopilades per prnoticias indiquen 
que “el refinançament va per bon camí’. Això vol dir que l’acord 
amb els bancs no està tancat però que ja s’ha complert el pas 
més important que era la profunda auditoria dels comptes. La 
Família Lara va demanar que el refinançament inclogués una 
quitança del deute proper al 50% del capital, cosa que tot indica 
que estaria a prop de complir-se.

Recordem que Grupo Zeta vol refinançar el seu deute de 120 
milions d’euros, el que inclou a més postergar un pagament 
de 10 milions d’euros de manera gairebé immediata. Quan es 
tanqui el refinançament -que al seu torn té com un dels seus 

requisits l’entrada dels Lara a Ediciones Primera Plana (matriu 
d’El Periódico)- es podrà avançar en la compra del 23% del 
capital del diari.

L’operació liderada des de la família Lara per Marta, serà sem-
pre a títol personal, i no inclourà Planeta. A Zeta estan con-
vençuts que tot i no estar tancada l’operació, està molt més a 
prop que fa un mes, quan es va congelar després de la mort 
de Lara i fins i tot es va treballar amb la hipòtesi que els Lara 
abandonessin les negociacions. (de Prprensa)

Les dos associacions de televisió 
privada local de Catalunya en un sol ens

Les televisions privades locals integrades en l’Associació Ca-
talana de TDT Local, presidida pel director executiu de Segre i 
de Lleida TV, Juan Cal, i l’Associació de Mitjans de Proximitat, 
que presideix el director d’Esplugues TV, s’uniran en un sol ens. 
Així es va anunciar al Fòrum de la Comunicació de Barcelona. 

El procés, pendent de decidir si es farà o no a través d’una 
fusió, una integració o amb la creació d’una nova entitat, es 
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concretarà abans de l’estiu vinent. Es subratlla la paradoxa que 
mentre en l’àmbit estatal es tendeix a la concentració, i la prova 
és que ara hi ha un duopoli –Mediaset/Atresmedia-, en l’àmbit 
local hi ha hagut una eclosió que ha fet que en algunes demar-
cacions hi hagi fins a quatre canals de televisió local. L’objectiu 
final –però no pas l’últim, evidentment- és que el sector tingui 
una sola veu davant de l’administració.

L’Associació Catalana de TDT Local agrupa onze emissores, 
mentre que l’Associació de Mitjans de Proximitat en té quinze. 
Juntes en tindran 26, una part important del sector privat, que 
en total formen 41 emissores locals. Les televisions públiques 
en són 11. (d’AEC)

Una ONG noruega denuncia el 
tancament de RTVV davant la ONU

Global Network for Rights and Development (GNRD) ha portat 
el tancament de RTVV davant el Consell de Drets Humans de 
Nacions Unides i ha reclamat la restitució del servei públic de 
radiodifusió. La ONG noruega (amb delegació a València), en 
col·laboració de l’International Institute for Peace, Justice and 

Human Rights, denuncia el “continu debilitament de la llibertat 
d’expressió, fins i tot en zones on aquest dret està assentat, 
com és el cas d’Europa”, segons apunta en un comunicat.

En el plenari del Consell de Drets Humans de la ONU, que se 
celebra a Ginebra fins dissabte, la directora de GNRD Spain, 
Diana Zarco, va reclamar per al País Valencià “el mateix dret 
que tenen la resta de democràcies europees” a un periodisme 
públic i independent en llengua pròpia.

“L’absència de radiotelevisió pública suposa que no tots els 
onze milions de grecs reben informació pública en la seva prò-
pia llengua, i tampoc en cap cas els més de cinc milions de va-
lencians”, remarca la ONG, que elogia l’anunci del nou Govern 
grec de restituir l’antiga corporació ERT.

Per a GNRD i l’IIPJHR es tracta d’una violació evident de 
l’article 19 dels drets humans, que atempta contra la llibertat 
d’opinió i d’expressió. (de Comunicació 21)
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Debat sobre la llibertat d’expressió i 
els seus límits

La UVic i l’Associació de Periodistes Europeus van orga-
nitzar aquest dijous a Vic una taula rodona sobre la llibertat 
d’expressió i els seus límits, coincidint amb l’aprovació al Con-
grés de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, conegu-
da com a llei mordassa. Hi van participar els periodistes Jesús 
Maraña, Josep Ramoneda i Josep M. Martí Font. Ramoneda 
hi va dir que “la llibertat d’expressió és el dret més fonamental 
de tots”. Maraña va criticar la voluntat d’alguns mitjans de diluir 
la frontera entre informació i opinió. I Martí va parlar de la pa-
radoxa de reivindicar la llibertat per a un mateix i negar la dels 
enemics. Els tres periodistes van apostar per fer pedagogia a 
les escoles i fomentar el sentit crític. (d’El 9 Nou)

Ara estrena un suplement metropolità

Des de dissabte passat, el diari Ara incorpora un nou suplement 
per a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Amb el títol d’Ara 
BCN, el quadern vol oferir un retrat de la ciutat comtal com-

binant alguns dels temes que més debat generen (gestió del 
turisme, desigualtats socials, transformacions urbanístiques) 
amb les petites històries dels seus veïns.

El nou suplement plantejarà cada setmana un gran tema que 
s’abordarà en profunditat i amb la voluntat de generar debat. 
Un dels objectius de l’Ara BCN és recollir la identitat de la ciu-
tat, motiu pel qual les places hi tindran un espai destacat: la 
periodista Cristina Puig en radiografiarà una de diferent cada 
setmana, i l’escriptor Xavier Theros explicarà com la història de 
la ciutat es reflecteix en els seus carrers i locals. (de Comuni-
cació 21)

Ràdio Premià de Mar s’encamina cap 
a un model multiplataforma

Ràdio Premià de Mar ha ampliat la seva oferta de continguts 
audiovisuals amb l’emissió a través d’un canal a YouTube 
d’alguns programes realitzats als seus estudis, els plens mu-
nicipals i reportatges d’esdeveniments de rellevància per a la 
població. Ell proper pas serà l’emissió en directe dels plens mu-
nicipals per internet, que comptarà amb una realització automa-
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titzada, D’aquesta manera, l’emissora municipal busca adop-
tar un model multiplataforma ampliant els canals a través dels 
quals s’arriba als usuaris per reforçar la proximitat i la trans-
parència. (d’AEC)
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L’esdeveniment del cable i la banda 
ampla a Catalunya arriba a la vintena 
edició
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 

L’anàlisi de present i de futur sobre el cable i la banda ampla 
a Catalunya i dels continguts periodístics que circulen per la 
xarxa centrarà les XX Jornades del Cable i la Banda Ampla a 
Catalunya-2015, organitzades pel Centre d’Estudis sobre el Ca-
ble (CECABLE), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i l’Escola Universitària Mediterrani de la 
Universitat de Girona, i que es duran a terme del 5 al 7 de maig 
del 2015 a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, a Bellaterra, amb 
col·laboració de l’associació AMIC.

“Catalunya i Espanya estan protagonitzant un desplegament 
generós de banda ampla de molt alta velocitat. Cal intentar 
que aquest procés no es paralitzi a causa de les interpreta-
cions de la lliure competència”, exposa Joan Francesc Fonde-

vila, director del CECABLE, professor de diverses universitat i 
col·laborador d’AMIC, per a qui “la simbiosi entre continguts i 
xarxes és indestriable: el creixement del pes del multimèdia i 
de l’streaming reflecteix el relleu de la banda ampla garantida”. 

La cita anual sobre les telecomunicacions catalanes analit-
zarà l’evolució de la xarxa de banda ampla (cable, xDSL, HFC, 
FTTx, satèl·lit, xarxa elèctrica o microones) i els continguts i els 
serveis que poden encaixar en el triple play, el quadruple play 
o el quíntuple play.
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En l’esdeveniment hi participen i hi col·laboren institucions i 
entitats com la Generalitat de Catalunya, UAB, UPF, UdG, Cer-
cle Fiber, Club de Màrqueting Barcelona, Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB), Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (CO-
ETTC), Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalun-
ya (COEIC), i moltes més institucions i associacions, com la 
Plataforma FOTÓNICA21 o la Societat Catalana de Tecnologia.

La primera sessió analitzarà el 5 de maig “La banda ampla a 
Catalunya i Espanya”, i comptarà amb ponències de Wifidom, 
Adamo, Fibracat, Ericsson, Adobe, Telefónica, Voz Telecom, 
NeoSky i BT. A la tarda, en el bloc “Serveis i continguts a les 
xarxes de banda ampla”, es desenvoluparà la taula rodona “Les 
claus de l’èxit del cable històric català i espanyol”, amb expo-
sicions de CECABLE, Alpha Enginyeria de Telecomunicacions, 
Acotec, Airenetworks, La Cala de Fibra i l’Ajuntament de Me-
quinensa. 

“El fenomen del cable tradicional és un exemple de convivència 
entre els grans operadors emanats de la legislació més recent 
i les experiències romàntiques però eficaces de les xarxes que 

proveïen del servei televisiu a nombrosos municipis”, afirma 
Fondevila. Després de la taula rodona, intervindran Memory 
Merits, Eurona, Guifi.net i Ilimit.

A la segona sessió, el 6 de maig, s’estudiarà l’”Evolució de ti-
pologia i d’instal·lació de cable per a banda ampla” mitjançant 
aportacions de Huawei, Keyfibre, Corning, Xarxa Oberta de Ca-
talunya, Anvimur Telecomunicacions, Cable Runner, Technetix, 
Datwyler Cabling Solutions i Meru Networks. A la tarda, a “Nous 
horitzons per al sector de la informàtica”, hi intervindran Watch-
guard, Bitdefender, Microsoft, UNIT4 i Panda Security.

La tercera sessió, el 7 de maig, sota el títol “Impactes diversos 
de les xarxes de banda ampla”, començarà amb la tradicional 
taula rodona institucional, aquesta vegada sobre “Nous jaci-
ments d’ocupació gràcies a la banda ampla?”, que comptarà 
amb representants de CECABLE, Generalitat de Catalunya, Lo-
calret, Feceminte, Telecos.cat, COETTC i Xarxa Oberta de Ca-
talunya. Després, intervindran Telvent-Schneider Electric, Sony, 
Anxanet, Abertis Telecom i Clúster Audiovisual de Catalunya. 
Les principals xarxes socials (Twitter, Facebook, LinkedIn, Goo-
gle+, Instagram, Pinterest) permetran seguir l’esdeveniment.
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Full de ruta per al mesurament en línia

Definir i negociar una renova-
ció de l’acord amb comScore, 
després de la seva aliança 
global amb Kantar Media, és 
el principal objectiu de la Co-
missió de Seguiment per al 
mesurament en línia formada 
per les dues institucions. La 
Comissió de Seguiment per al 
mesurament online, integrada 
per membres de l’IAB Spain  i 
l’Associació per a la Investiga-
ció de Mitjans de Comunicació 
(AIMC), s’ha reunit per consi-

derar la definició i negociació amb el mesurador de referència 
actual una renovació del acord vigent degut a la nova aliança 
estratègica global que ha tingut lloc entre Kantar Media i com-
Score. Aquest plantejament té el suport de les juntes directives 
de les dues associacions.

La Comissió de Seguiment ha proposat la creació d’un grup de 
treball en què s’asseguin representats tots els agents del mer-
cat i que “dibuixi” un nou escenari que reculli les necessitats i 
prioritats actuals en el mesurament digital. El document que es 
generi, amb un assumible i adequat dimensionament econòmic, 
serà la base de negociació amb el mesurador actual per tancar 
una revisió de l’acord marc signat en el seu dia. L’objectiu de 
la Comissió de Seguiment és establir un nou full de ruta amb 
fites i dates concretes de compliment, recollint així mateix els 
procediments d’avaluació i penalitzacions. (d’Interactiva Digital)

IAB Spain llança el document “Quadre 
de Comandaments per a la Mesura 
d’Audiències Digitals”
 
 
IAB Spain, l’Associació de la publicitat, el màrqueting i la comu-
nicació digital a Espanya, va presentar dimarts, dia 24, el docu-
ment “Quadre de Comandaments per a la Mesura d’Audiències 
Digitals”. Aquest document neix amb l’objectiu d’evangelitzar, 
simplificar i fer entenedors totes les variables (o també anome-
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nades KPIs -Key Performance 
Indicators-) que un anunciant 
es pot trobar tant en els in-
formes precampanya com en 
els informes postcampaña. 
D’aquesta manera i tenint en 
compte les fórmules i les defi-
nicions, es pretén que els res-
ponsables de les campanyes 
de les respectives marques tin-
guin un document al qual po-
der recórrer quan tinguin algun 

dubte sobre alguna variable relacionada amb el mesurament de 
les seves audiències.
                                                           
En el quadre s’especifica les diferents metodologies de mesura-
ment: mesura per panell, utilitzada per quantificar la població di-
gital, juntament amb els indicadors PC i Mobile; mesura censal, 
on es visualitzen altres indicadors com: navegadors, galetes, 
galeta de sessió i conversions, entre d’altres.

El document ha estat realitzat per la Comissió de Mesura 
d’Audiències formada per les empreses associades: 20 Minu-

tos, Adconion, Admetricks, Antevenio, Anuntis, Arena Media, 
Atresadvertising, Clear Channel, comScore, CPM, Creads-
media, Disney, Elogia, Exponential, GroupM , Havas Media, 
Hearst, Hello Mitjana, Hi Mitjana, Initiative, immediata Studio, 
iProspect, MyObserver, Netbooster, Net IP, nPeople, Novxo, 
OJD, Optimedia, Orange, Oteara, PRISA, PwC, Relevant Tra-
ffic, Plenum Media, Softonic, T2O Mitjana, TAP TAP, Toluna, 
TV3, Unitat Editorial, Videology, Weborama, Wouzee, Zenith 
Media. 
Segons Antonio Traugott, director general d’IAB Spain, “la mi-
llora contínua del mesurament d’audiències en mitjans digitals 
és fonamental perquè els anunciants segueixin invertint cada 
vegada més en l’entorn online. Internet és el mitjà amb major 
capacitat de mesura, de manera que el major coneixement i per 
tant, major satisfacció de les marques és qüestió de temps”. 

Els lectors d’El Butlletí d’AMIC es poden descarregar gratuïta-
ment aquest document CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)
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Els robots d’AP començaran a 
escriure articles sobre esports 
aquesta primavera
 
Segons ha anunciat l’agència Associated Press (AP), que va 
començar a utilitzar robots per realitzar articles sobre resultats 
trimestrals fa ja uns mesos, d’aquí a poc aquests començaran a 
estendre la seva capacitat a altres seccions. 

Començaran suaument: serà amb els esports universitaris de 
la NCAA, segons va anunciar Automated Insights, l’empresa 
tecnològica darrere d’aquest programa d’Associated Press. Co-
mençarà per tant amb el beisbol de Divisió I, i s’estendrà a poc 
a poc amb altres divisions de l’esport universitari. L’extensió 
d’aquesta automatització, que va començar al juliol oferint ar-
ticles sobre resultats econòmics trimestrals, arriba de forma 
natural al beisbol, asseguren a AP, a causa de la quantitat in-
gent de dades que hi ha en aquest esport. Amb aquesta mesura 
l’agència espera cobrir l’esport universitari, sovint poc cobert, 
de manera massiva. La informació que oferiran tindrà més a 
veure amb rànquings i resultats que amb cròniques sobre par-
tits o jocs, per exemple.

I l’extensió es deu també a l’èxit que està tenint la implantació 
dels robots: mentre que abans es feien 300 articles de resultats 
cada trimestre, ara arriben a 3.000. A més, tenen menys errors, 
com va assegurar al gener Automated Insights. Això sí, des de 
l’agència són clars a l’hora de fer front a les crítiques: no s’ha 
acomiadat ni un sol periodista des de la implantació del servei. 
(de 233 grados)
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Augmenta l’ús dels drones en 
periodisme 

Malgrat els obstacles jurídics i tècnics, els drones representen 
cada vegada més una eina vital per als càmeres, els quals, 
al seu comandament, arriben a filmar les protestes a Kíev, els 
camps d’Auschwitz o campionats d’esquí.

Algunes cadenes de notícies, com la britànica BBC, Russia To-
day o la francesa TF1, van adquirir els seus propis avions te-
ledirigits i entrenar als seus càmeres per convertir-los en pilots 
de control remot.

Aquestes aeronaus no tripulades, fàcils d’usar i capaces de 
capturar vistes fora de l’abast de la tecnologia tradicional, tam-
bé són cada vegada més assequibles. (d’AFP)

Gonzalo Alonso: “Internet és l’únic 
mitjà que ha nascut democràtic”

Internet és l’únic mitjà que va néixer democràtic, segons Gon-

zalo Alonso, exdirector general de Google a Llatinoamèrica i 
autor del llibre La revolución horizontal, el poder de la comuni-
cación en manos de la gente. Alonso ha fet aquestes declara-
cions durant la seva assistència a l’e-Show Barcelona, la fira de 
l’Ecommerce, Màrqueting en línia, Hosting & Cloud Computing, 
Social Media, Mobile i Internet.

L’obra, que s’ha convertit a Llatinoamèrica en llibre de capça-
lera per a qui vol conèixer el fenomen Internet, recorre els pa-
radigmes de la història de la xarxa, tracta del nou model de la 
comunicació, del màrqueting a Internet, la reputació i la credibi-
litat de l’empresa, i de les noves relacions amb els mitjans i els 
periodistes, entre d’altres qüestions.

Alonso ha destacat que els mitjans de comunicació han pas-
sat d’estar en mans d’uns quants a estar en mans de tots, i 
que prova d’això és que el 80 per cent del contingut a la xarxa 
no l’han pujat professionals de contingut, sinó gent comuna i 
corrent. “Sempre hi ha hagut mitjans formals de comunicació i 
periodistes o gestors de la informació amb capacitat per arribar 
a una audiència màxima, però ara -remarca-, qualsevol perso-
na pot arribar a una gran audiència utilitzant Internet”. Per a 
aquest expert, a les plataformes el periodisme té oportunitat de 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

mostrar-se plural i diferent, però com que la professió no està 
al mateix lloc que fa 20 anys, s’haurà de trobar una nova forma 
per reprendre aquesta situació crítica i social que ha de tenir i 
que la societat necessita. (d’Efe)
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Revisió a l’alça de la inversió 
publicitària a Espanya
Per Ipmark

 

Aquest any la inversió publicitària podria créixer un 6,8% a 
l’Estat espanyol. Aquest percentatge suposa una notable millo-
ra respecte a les previsions que s’estudiaven en l’últim estudi 
realitzat per Carat, l’agència de mitjans de Dentsu Aegis. Un 
cop iniciat 2015 i detectada l’evolució positiva de l’economia 
i la percepció favorable de consum, Carat s’ha vist obligada a 
revisar a l’alça les seves prediccions sobre la inversió publici-
tària en el mercat espanyol , després d’establir en un 3,3% les 
possibilitats de creixement.

En general, Europa Occidental seguirà reforçant la seva posi-
ció amb un creixement positiu previst d’un 2,8% el 2015. A més 
d’Espanya, el mercat anglès és un dels agents responsables 
d’aquesta millora, amb un creixement del 6,4%. Grècia (+ 8%), 
Irlanda (+ 5,7%) i Portugal (+ 9,4%) mostren també unes ràtios 
d’alt creixement després de patir una severa recessió econòmica.

Pel que fa a les xifres globals, Carat assegura que aquest any 
serà el de la recuperació definitiva de la publicitat, amb crei-
xements positius a tot el món. La inversió publicitària mundial 
ascendirà a 540 bilions de dòlars aquest any, fet que suposa 
un creixement del 4,6% (23,8 bilions d’euros més) respecte a 
2014.

De cara a 2016, Carat mostra elevada confiança en el mercat, 
amb un pronòstic d’un 5% en un any carregat d’esdeveniments 
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globals: Campionat de Futbol de la UEFA, Jocs Olímpics de Rio 
de Janeiro i eleccions presidencials als EUA.

La inversió mobile es duplica
Els mitjans digitals, amb un increment d’inversió previst de 17.1 
bilions de dòlars (15,7%) per al 2015, han superat les últimes 
estimacions de l’agència. A més, Carat preveu que el 2015 la 
inversió global en mòbil s’incrementarà un 50% i en vídeo en 
línia un 21,6%.

Sobre les xarxes socials, Carat prediu que Facebook seguirà 
al capdavant de la inversió de publicitat mòbil gràcies a les se-
ves noves solucions per a l’anunciant i l’experiència no intrusiva 
que proporciona a l’usuari a partir de la selecció del format dels 
anuncis. 

Per la seva banda, Twitter també incrementa les seves posi-
cions i augmenta la inversió a través de tweet patrocinats, am-
plificant llançaments i millorant les opcions de targetización. Un 
dels grans players de l’any serà el vídeo promocional.

La previsió d’inversió en display incloent vídeo i social media 
s’incrementa un 15,8% el 2015. No obstant això, search, se-

gueix comptant amb el major percentatge d’inversió digital total, 
un 45%, el que implica un creixement de 12,6 % aquest any i 
del 11,5% el 2016.

Mitjans tradicionals
La TV segueix comptant amb el major percentatge d’inversió 
global en 2015, un 42,2%, mentre que la premsa segueix cap-
tant el tercer major percentatge d’inversió, un 12,8% aquest 
any, tot i els continus descensos (-3,8%) des de 2008 fins 2015 
i l’estimació de caiguda en un 2,4% el 2016.

Les revistes (6,4%) també continuen patint caigudes d’inversió 
any rere any, disminuint els seus ingressos publicitaris un 1,7% 
el 2015 i 2016.

La inversió en exterior augmentarà un 7,1% superant així a les 
revistes per primera vegada aquest any.

La inversió en ràdio del 6,6% situaria a aquest mitjà per sobre 
de les revistes i el cinema creixerà un 3,4% el 2015.
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La publicitat es desploma al gener 
per a les edicions en paper d’El País 
(-17%) i El Mundo (-18%)
Per Prprensa

 
El començament d’any no està sent gens encoratjador per a 
les edicions en paper dels diaris, en cap sentit. En un altre lloc 
d’aquest Butlletí Prprensa ens explica que les vendes al febrer 
seguien en caiguda lliure amb retrocessos prou importants. Una 
caiguda a la qual se sumen les males xifres d’ingressos publi-
citaris al gener. Segons l’informe AEDE Deloitte, la publicitat 
d’El País ha caigut un 18% enfront gener de 2014. El Mundo ha 
perdut un 17% en aquest mateix període.

Les dades de l’Observatorio de la Prensa Diaria de gener de 
2015, elaborat per Deloitte per a l’AEDE, indiquen que la caigu-
da del sector en el començament de l’any ha estat del 4,03%, 
un mica per sota de les previsions que es tenien a comença-
ment de l’any d’una retallada del 1-2%. No obstant això, la dada 
té matisos depenent de la capçalera. Per exemple, el grup dels 
vuit diaris de més tirada ha recaptat un 4,9% menys que fa un 

any, mentre que els del Grup III, capçaleres petites, provincials 
o locals, amb una recaptació publicitària inferior als 400.000 eu-
ros mensuals han guanyat un 0 ,8% més que al gener de 2014.

D’aquesta manera, paradoxalment la caiguda més gran es pro-
dueix entre els grans diaris. El País, amb 3,2 milions d’euros 
recaptats al gener va registrar una baixada del 17,1%, mentre 
que El Mundo va ingressar 3,2 milions amb una caiguda del 
18,7%. ABC també cau, encara que de manera moderada, fins 
al 1,57% ingressant dos milions d’euros. A l’altra cara de la mo-
neda tenim La Vanguardia, amb un creixement del 8,3% fins als 
3,2 milions i La Voz de Galicia, amb 6,9% i 1,2 milions.
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La Razón va millorar un 1,3% fins als 1,6 milions, amb El Perió-
dico de Catalunya creixent un 1,2% en relació a gener de 2.014, 
amb 1.500.000. El Correo va ingressar un 0,5% més fins als 1,3 
milions. A les capçaleres de menys tirada Diario de Navarra  va 
perdre un 6% fins 584.000 euros, mentre que El Diario Monta-
ñés va millorar un 7,1% fins als 449.000 euros. El Diario Vasco 
va perdre un 4,2% fins als 906.000 euros.  

A la resta de capçaleres sectorials, els esportius van perdre un 
13% mentre que els econòmics es van deixar un 0,6%. Marca 
es va desplomar un 18% fins als 785.000 euros en la seva edi-
ció impresa mentre que AS va perdre un 11,6% fins als 397.000 
euros. Sport, per contra, va guanyar un 23% amb uns ingressos 
publicitaris de 286.000 euros. Mentre l’edició ingressa de Cinco 
Días va millorar un 36% fins els 416.000 euros, El Economista 
va guanyar un 1%, ingressant 244.000 euros per publicitat al 
gener. Expansión ‘es va deixar un 10,6%, facturant poc més 
d’un milió d’euros.

Segons AEDE, la publicitat de les 
edicions digitals de la premsa es 
dispara un 13% al gener
 
Els diaris de l’Associació Espanyola d’Editors d’Espanya, 
AEDE, han registrat una caiguda del 4% en la publicitat de les 
seves edicions impreses, una mala dada per sota de les previ-
sions de començaments d’any. No obstant això, aquestes xifres 
són compensades pel bon comportament de les seves edicions 
digitals que han millorat els seus ingressos per publicitat en un 
13%. Al gener d’aquest any el percentatge d’ingressos de les 
edicions digitals dels diaris segueix sent, però, de només 22,3% 
de tota la seva facturació.

Les dades de l’Informe AEDE Deloitte indiquen que al gener els 
diaris de la patronal espanyola (que acull  la majoria dels diaris 
catalans, excepte El Punt Avui, Segre, Diari de Tarragona i Ara) 
han ingressat un total de 44,4 milions per publicitat, de la qual, 
el 22,3% (9,9 milions) corresponen a ingressos digitals i el 77, 
7% a ingressos en paper, un total de 34,5 milions. D’aquesta 
manera, comprovem que tot i el fort creixement digital del 
13%, continua pesant molt més la caiguda del 4% en les edi-
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cions impreses, com es detalla en la notícia anterior. (d’+Ambit 
d’Estratègia i Comunicació)

Cinc grans mitjans internacionals 
creen una poderosa plataforma 
publicitària

The Guardian, Financial Times, 
CNN International, Reuters i The 
Economist s’han unit per posar en 
comú els seus espais publicitaris 
digitals. L’objectiu és lluitar contra 
la fuga de publicitat que s’ha dirigit 
cap a gegants tecnològics com Mi-
crosoft, Google i Facebook, infor-
ma The Guardian.

La plataforma que han creat rep el 
nom de Pangaea Alliance i és una 
xarxa de publicitat programàtica 
que reunirà audiències premium de 

al voltant de 110 milions de persones posades al servei de les 
marques. Els anunciants poden comprar espais de publicitat a 
través de tots els llocs en una sola transacció, a més d’accedir 
a les dades anònimes dels usuaris.

Amb aquest acord, els mitjans de comunicació més influents 
del món podran competir amb més garanties amb gegants com 
Facebook i Google, que avui es reparteixen aproximadament la 
meitat dels 60.000 milions de dòlars que genera la publicitat en 
línia. La versió beta es presentarà a l’abril i es limitarà a oferir 
anuncis display. La versió definitiva arribarà a finals d’any i per-
metrà ampliar la gamma de formats publicitaris.

Els lectors d’El Butlletí trobaran més informació de Pangaea 
Alliance CLICANT AQUÍ (per Eco Inteligencia)

La Vanguardia premia la publicitat 
més creativa

Un elegant i original gràfic protagonitza la campanya de la im-
mobiliària Solvia-Banc Sabadell a càrrec de l’agència SCPF, 
que va rebre fa uns dies el primer Premi de Publicitat Gràfica 
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2015 de La Vanguardia a la creativitat. Els guardons, els Rom-
bos de Publicitat, que assoleixen la seva edició 26a, són una 
bona mostra del talent creatiu que les agències i els anunciants 
dediquen a la premsa.

El segon classificat va ser la firma d’alimentació Can Duran, 
amb un anunci sobre la botifarra catalana emmarcada en un 
paisatge que simbolitza Montserrat, dissenyat per l’agència 
Clarà Patris. El tercer premi el va guanyar el RCD Espanyol 
amb la seva campanya “Meravellosa minoria”, de l’agència Sra. 
Rushmore, plasmada amb un dibuix d’un decidit periquito que 
obre els barrots d’una gàbia. El premi d’acció social de publici-
tat de La Vanguardia va ser per a la Fundació Pasqual Maragall 
per un impactant anunci que fa patent el primer dels símptomes 
de l’alzheimer -un oblit-, que va ser desenvolupat per l’agència 
1000friends amb un format de passatemps adequat al format 
de la premsa escrita.

Els premis Rombo de publicitat, atorgats per un jurat com-
post pels publicitaris Ignasi Clarà (Clarà Patris). Isahac Oliver 
(Rosàs) i Xavier Garcia (Igriega), han recaigut en la present edi-
ció en anunciants que s’estrenaven en la distinció, a excepció 
de Solvia-Banc Sabadell. (de La Vanguardia)

Prensa Ibérica amplia la seva oferta 
de comercialització
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A partir l’1 d’abril de 2015, Prensa Ibérica Management amplia 
la seva oferta de comercialització amb la inclusió de la Voz de 
Almeria i Diario Jaén, suports que se suman al projecte de co-
mercialització de publicitat estatal avalat ja per 30 diaris i 2,5 
milions de lectors. Amb la inclusió d’aquests suports, es refor-
ça la tarifa “Només Líders Prensa Ibérica”, composta exclusi-
vament per suports d’informació general líders de província. A 
més, amb la incorporació d’aquests dos diaris, Prensa Ibèrica 
crea la “tarifa EPI Andalusia”, que se situa amb més de 160.000 
lectors com una aposta d’interès per a la cobertura en les pro-
víncies d’Almeria, Jaén i Màlaga.

Prensa Ibérica continua apostant també per les seves tarifes a 
mida iniciades el 2012 Tarifa EPI Galícia, Tarifa EPI Castella-
Lleó, Tarifa EPI Comunitat Valenciana, Tarifa EPI Balears, Tarifa 
EPI Canàries, Només Líders EPI i la tarifa Conjunta Prensa Ibé-
rica amb 30 suports que aporten 2,5 milions de lectors. D’altra 
banda, Prensa Ibérica continuarà desenvolupant les Tarifes per 
Formats que permeten millorar la freqüència sense perdre co-
bertura en un model d’eficiència en la planificació publicitària. 
(d’AEC)

Fnac confia la seva estratègia creativa 
i de mitjans a OgilvyOne i Neo @ 
Ogilvy 

Després d’un procés de selecció, Fnac, la companyia multina-
cional distribuïdora de productes culturals, oci i tecnologia, ha 
seleccionat una nova agència creativa i una nova agència de 
mitjans. Aquests partners l’acompanyaran en el nou impuls que 
vol afrontar la marca. Després d’analitzar les propostes de les 
diferents agències consultades, Fnac ha escollit OgilvyOne Ma-
drid com a agència creativa i a Neo @ Ogilvy com a agència de 
mitjans. La companyia considera que totes dues han estat les 
que millor han sabut demostrar la seva capacitat per afrontar 
els nous reptes de la marca. 

Al costat d’aquestes agències, es buscarà recuperar la iden-
titat, el posicionament i els valors diferenciadors que han fet 
de fnac una experiència única al mercat. Les dues agències 
ajudaran també en la definició i posada en marxa d’una nova 
estratègia digital i, especialment, a capitalitzar la gran quantitat 
de contingut diferencial, cultural i tecnològic que es genera a 
fnac cada dia. La marca vol apropar-se als seus consumidors 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

d’una manera molt més innovadora, que aporti valor i que sigui 
directa i propera. (d’Infoperiodistas)

La FECC escull 31 mitjans de premsa 
d’AMIC  

Sota el lema “Tria escola cristiana”, la FECC (la Fundació 
d’Escoles Cristianes de Catalunya) ha fet una campanya a 31 
mitjans de l’associació AMIC per transmetre el seu missatge de 
compromís amb l’educació de qualitat per a tothom.

Els mitjans escollits per a aquesta acció han estat: Acelobert, 
Aquí Berguedà, Capgròs Mataró i Maresme, Comarques de Po-
nent, Contrapunt Diari de Mollet, Diari Més Ebre, El Diari del 
Vallès, El Mirall.net, El Nou la Guia del Baix Empordà, El Tot Ba-
dalona · Montgat · Tiana, El Tot Mataró i Maresme, Els Colors 
del Pla de L’Estany, Freqüència – Manresa, Kids, La Borrufa, 
La Bústia, La Ciutat de Lleida, La Clau, La Fura, La Premsa del 
Baix, La Torre de BCN (Sarrià, S. Gervasi i Les Corts) ,L’Enllaç 
dels anoiencs, Línia Vallès, Notíciestgn, Pànxing Tot Cerdanya, 
Reclam Osona-El Ripollès,Tot Cerdanyola,Tot Girona, Tot Sant 
Cugat, Viu L’Hospitalet i Viure als Pirineus. Amb aquesta plani-

ficació s’ha arribat a una tirada conjunta de 544.470 exemplars 
i una audiència total de 635.000 lectors. (de Redacció AMIC)

“Ai, si et toca”, de Publicis per a la 
Primitiva

 
Posats a somiar amb total lli-
bertat, solem portar la nostra 
imaginació a escenaris que 
requereixen d’una fortuna: 
viatges arreu del món, cases 
gegants al costat del mar o 
cotxes com els que fan ser-
vir els astres del futbol. Hi ha 
vegades que ens sorprenem 
desitjant coses que ens fan 
adonar-nos que, en general, 
“No tenim somnis barats”. 
Aquesta és la idea en què es basa la nova campanya de Publi-
cis per a Loteries i Apostes de l’Estat.
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El particular to d’humor de La Primitiva torna a sorprendre’ns i 
ens convida a fer els nostres somnis realitat jugant a La Primi-
tiva. Perquè tenim tantes ganes que ens toqui, que... “Ai, si et 
toca”. En aquesta ocasió el ritme de la campanya ho marca una 
particular cover de “Ai Cielito” , una cançó popular canturrejada 
pels protagonistes en un to suggerent i divertit. La campanya 
s’emet des del passat 23 de març i compta amb diversos es-
pots, falques de ràdio, exterior, premsa i campanya display. (de 
Control de Publicidad)

El CIC torna a apostar per mitjans 
d’AMIC

Tres mitjans de premsa gratuïta de l’associació AMIC (La Torre 
de Barcelona Ed. Eixample, La Torre de Barcelona Ed. Sarrià, 
Sant Gervasi i Les Corts, i el Diari del Vallès) han portat l’anunci 
de la campanya que informa dels itineraris de batxillerat oferts 
pel CIC, com així també les dates de les seves properes ses-
sions informatives. (de Redacció AMIC)
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El futur segons Microsoft, de nou en 
vídeo
Per Hipertextual

 

Cada cert temps podem saber com serà el futur segons Mi-
crosoft, almenys en teoria. La companyia sol publicar aquest 
tipus de vídeos amb certa periodicitat i ho fa des de fa bastants 
anys (el que permet comprovar com de encertades van ser les 
seves prediccions). En aquesta ocasió el vídeo s’ha fet públic 
per donar a conèixer Envisioning Center, una instal·lació en la 
qual la firma pretén explorar com serà el futur en el treball i la 
llar i amb quines eines.

Segons explica l’empresa en el seu bloc, fa uns anys n’hi havia 
prou amb descriure el futur segons Microsoft, però ara també 
cal permetre que la gent experimenti amb ell. Per això van crear 
la llar Microsoft fa gairebé 20 anys i per això continuen amb el 
desenvolupament d’aquest tipus d’instal·lacions.

En el cas de Envisioning Center, l’objectiu és imaginar com la 
tecnologia pot ajudar a fer que la vida sigui més senzilla i més 
plaent, tant amb petites millores com amb grans revolucions. 
Ara aquest centre ha estat completament remodelat i obert al 
públic i alberga escenaris de treball, llar i una barreja de tots 
dos. La tecnologia que es pot trobar en ell ha estat inspirada 
pels diferents equips de producte de la companyia, Microsoft 
Research i les tendències que s’observen en la indústria.

I, quines són aquestes tendències i les seves eines? Doncs, 
segons el que es pot veure al vídeo, que mostra un futur molt 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

proper (entre 5 i 10 anys), les pantalles i la connexió constant 
a Internet des d’aquests dispositius, que funcionaran com a 
assistents. Així, per exemple, Microsoft imagina una mena de 
pantalla central des de la qual controlar la casa (curiosament, 
la compara amb la nevera, per ser un lloc en el qual tots els 
membres de la família interactuen mitjançant notes o dibuixos).

A més, en aquest futur segons Microsoft es podrà enviar in-
formació d’un dispositiu a un altre amb un simple gest. “El di-
gital i el físic s’ajuntaran”, assegura el vídeo. Per descomptat, 
hi haurà tecnologia de reconeixement de veu per a comunicar-
se amb tots aquests terminals, que interpretaran les ordres a 
l’instant, reconeixeran objectes i canviaran la informació mos-
trada en pantalla. O, com resumeix la pròpia companyia:

“La tecnologia amplificarà els nostres sentits, ens ajudarà a es-
tar connectats amb la gent que ens importa i transformarà la 
forma en què vivim, treballem i juguem”.

De tota manera, això no vol dir, necessàriament, que s’hagin 
de desenvolupar aquests productes (encara que en el vídeo 
apareixen alguns que ja estan disponibles, com Surface o el re-
centment presentat Lumia 720), sinó que simplement serveixen 

per ressaltar algunes de les tendències en què inverteixen, com 
les interfícies d’usuari naturals. El frigorífic pot estar tranquil. Al-
menys, de moment. Els lectors d’El Butlletí d’AMIC poden veure 
i escoltar aquest vídeo (recomanat!) CLICANT AQUÍ  

Augmenta l’eficàcia de la publicitat en 
apps, però no al ritme de la inversió

L’aparició i penetració dels dispositius mòbils ha portat impor-
tants canvis al panorama publicitari. Alguns d’ells són evidents, 
com l’interès de les marques i dels anunciants per incidir sobre 
els consumidors que fan ús dels smartphones i tauletes a tra-
vés de la publicitat. Entre aquests esforços destaquen, en gran 
manera, el desenvolupament i posada en marxa d’aplicacions 
específiques per a aquest tipus de dispositius. No obstant això, 
altres són un autèntic enigma, com trobar les claus i motius 
pels quals l’eficiència de les campanyes publicitàries en aquest 
tipus de mecanismes no està d’acord amb els esforços que 
s’escometen en elles.

I és que al llarg del passat any la inversió en publicitat mòbil 
a través d’apps va augmentar un 235% més que l’any imme-
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diatament anterior, segons una investigació recentment publi-
cada per la companyia Kenshoo. La mateixa ha mesurat les 
principals tendències durant els últims dotze mesos en matèria 
d’aplicacions mòbils i ha arribat a la conclusió que l’any pas-
sat els usuaris van incrementar el nombre total d’instal·lacions 
d’aplicacions mòbils en un 182%.

Els dubtes que sorgeixen al respecte és si aquests esforços en 
inversió publicitària a través d’aplicacions mòbils, que es veuen 
traduïts en un augment del nombre d’instal·lacions per part dels 
usuaris tenen la seva contrapartida en el terreny de l’eficiència 
publicitària. La resposta, en aquest sentit, lamentablement és 
negativa. De fet, entre gener i desembre de l’any passat el CPC 
de les campanyes publicitàries en aplicacions de dispositius, és 
a dir, l’indicador que mesura les vegades que un usuari va res-
pondre a un anunci concret difós a través d’aquestes solucions, 
es va incrementar un 179%. O el que és el mateix: ho va fer a 
menor ritme que l’indicador que mostra el ritme d’instal·lacions 
d’aquests dispositius en 2014 així com, i més important, la in-
versió destinada a les mateixes. (de PuroMarketing)

Barcelona acull un campus de 
comunicació interna de BOC

L’Hotel H10 Metropolitana, de la Rambla de Catalunya 7, de 
Barcelona, acollirà el 18 de maig un interessant Campus de 
Comunicació Interna, que forma part de la Conferència de Co-
municació Interna que per primerada vegada desplaça a Cata-
lunya. L’objectiu del campus significa obtenir el CPD Intern Cer-
tificat Comunications. El campus és organitzat per BOC, Global 
Events & Training Group.

Assistint al CPD Certified Internal Communications Camp és 
adoptar les habilitats de lideratge d’avantguarda, dirigir i ges-
tionar el canvi sostenible, facilitar com guanyar estratègia de 
Comunicació Interna , transformar i donar forma al futur del ne-
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goci. IC campus és per als líders en Communications and Em-
ployee Engagement Seniors  per trobar les eines per treballar 
amb més intel·ligència i mantenir-se al dia amb el mercat que 
canvia ràpidament. Aquesta jornada que es desenvoluparà a 
Barcelona sobre les Comunicacions Internes està ple d’idees, 
mostrant exemples de bones pràctiques adoptades per mar-
ques reeixides.

El campus de Comunicació Interna que es farà a Barcelona 
està dissenyat per evitar conferències monòtones i diapositives 
de PowerPoint contextuals, i en canvi, oferir accés a la infor-
mació que no es pot llegir en qualsevol lloc o obtenir-la sense 
ajuda de ningú.

BOC desenvolupa i remodela tot el concepte d’un esdeveni-
ment;

○ Eliminar Down Time i submergir als participants en un dia 
d’aprenentatge intensiu i experiència molt agradable 
 ○ Còmode i ambient informal durant tot l’esdeveniment 
 ○ Comptar amb exercicis de formació d’equips, sessions de 
pluja d’idees vives i altaveus memorables, creatiu, inspirat.

La Conferència de Comunicació Interna es limita a un petit 
nombre de participants per garantir una major interactivitat i 
l’ambient de treball ideal. Les finalitats del campus són:

• Crear una estratègia de comunicació interna multifacètic per:
• Crear una ethos equip i millorar la cultura empresarial
• Comunicar-se amb tots els empleats d’una manera innovado-
ra, refrescant
• Assegurar l’abast i l’accessibilitat a totes les funcions
• Fomentar la comunicació bidireccional
• Donar suport i fomentar la participació dels empleats en ini-
ciatives de RSC
• Els objectius de negoci de suport, proporcionant comunicació 
estratègica per a la iniciativa empresarial clau

Per a conèixer el programa en detall i formalitzar inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  

NOVES EINES
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La innovació, clau del futur editorial
 El Periódico de Sotogrande

 

El Palau de la Mercè, de Còrdova, va acollir els dies 20 i 21 de 
març la Xa Edició del Congrés d’Editorials de Publicacions Pe-
riòdiques 2015, sota el lema Editors en innovació contínua, amb 
el seu reconeixement a la premsa periòdica i els seus editors, 
en la transmissió del coneixement, la vertebració dels diferents 
sectors, i la transformació de la societat a través de la informa-
ció i l’opinió.

Arsenio Escolar director de 20 Minutos i president de AEEPP, va 
inaugurar el cicle amb una reflexió sobre el paper dels editors en 
l’àmbit social, com a part essencial de la llibertat d’expressió, i 
de la premsa com a pilar fonamental de la societat democràtica.

La ponència El paper de la premsa professional en l’era digital, 
d’Ignacio Rojas, director general del Grupo Peldaño, va defen-
sar que la premsa professional és decisiva per transmetre la 
comunicació imprescindible de i cap al mercat d’empreses i pro-
ductes. Per al director de Peldaño “ja no venem publicitat, ens 

estem convertint en consultors de comunicació multicanal per a 
tot el sector en què actuem”.

La informació sobre els nous models de Correus en distribució 
i innovació de serveis, al costat d’un interessant debat sobre el 
màrqueting de contingut i la publicitat encoberta, va completar 
la sessió del matí de divendres. La tarda va estar reservada al 
bloc d’Innovació, sota el nom d’Aparadors de nous projectes 
editorials. SpainMedia, Irispress, Neupic i Referente, van pre-
sentar els seus projectes en matèria d’informació.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Pedro J. Ramírez, president de NoHaceFaltaPapel i exdirector 
d’El Mundo, va tancar la primera sessió del congrés amb una 
intervenció en què va detallar el naixement del seu nou projec-
te: El Espanyol. El consagrat periodista va repassar la situació 
per la qual travessa la premsa estatal i les controvèrsies amb el 
món de la publicitat en el sector.

Les Xarxes Socials i la tecnologia de la informació
La segona jornada del Congrés, la del dissabte, va repassar la 
presència i repercussió dels mitjans de comunicació a les Xar-
xes Socials i qüestions publicitàries de caràcter empresarial per 
al sector de la informació. 

La presència de Simon Morrison, de Google, va servir per ana-
litzar la posició i suport del principal cercador d’Internet amb els 
editors i empreses de comunicació. A més, el posterior debat 
va analitzar el tancament de l’apartat Google News i la seva 
repercussió en els mitjans espanyols.

Eugenio de Quesada, del Grup Nexe, va explicar els nous 
vessants del mercat i opcions de diversitat de negoci amb 
l’organització i gestió d’esdeveniments. Joaquín Mouriz, res-
ponsable en comunicació i publicitat de Cetelem, va analitzar la 

importància de la presència dels mitjans de comunicació a les 
Xarxes Socials i els nous canals d’informació de l’usuari, a més 
del canvi del periodisme actual amb l’adaptació a l’era digital, 
i Joan Balcázar, CEO de 20 Minutos, va detallar les contradic-
cions i particularitats de la publicitat institucional i els diferents 
criteris que se segueixen a l’hora de adjudicar-la.

El congrés es va tancar amb la intervenció de Virgínia Pé-
rez, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Llibertat 
d’Informació, que va advertir sobre les incerteses en la llibertat 
d’informació, especialment amb les últimes lleis a l’espera de 
ser aprovades, com la Llei de Seguretat Ciutadana.

9a Convenció de l’associació Premsa 
Comarcal 

La biblioteca Municipal l’Ateneu d’Esparreguera acollirà el 
dissabte, 30 de maig, la novena edició de la Convenció de la 
Premsa Comarcal i Local i la 33a de l’Assemblea de l’ACPC. La 
cita, organitzada per l’Associació Catalana de la Premsa Co-
marcal i 777 Comunica, començarà amb l’assemblea ordinària 
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de l’associació, que donarà pas cap al migdia a la Convenció 
de la Premsa Comarcal i Local. En el transcurs d’aquesta última 
es farà públic el veredicte del Premi de Recerca Universitària 
Premsa Comarcal, patrocinat per La Caixa, i una breu presen-
tació del projecte guanyador. (d’ACPC)

Segre edita una revista per a la Vall 
d’Aran

 
Aran comptarà a partir d’aquest 
mes amb una revista per expli-
car tota l’actualitat de la Val. Es 
tracta d’‘Aué’, un suplement que 
edita el diari Segre i que es re-
partirà des de dissabte, 28 de 
març, encartat amb el diari llei-
datà, per cada racó de la vall.

De periodicitat mensual, ‘Aué’ 
és una publicació trilingüe es-
crita en català, aranès i castellà 
per persones que coneixen la 

realitat del territori i que, a través de les seues institucions i 
personalitats rellevants, donarà a conèixer opinions, actes cul-
turals i temes d’actualitat relacionats amb el turisme, infraes-
tructures, equipaments, patrimoni, tradició i festes, entre altres 
temes. Té, a més, espai per destacar el que succeeix en cada 
un dels nou municipis de la vall (Vielha, Naut Aran, Bossòst, 
Les, Arres, Bausen, Canejan, Es Bòrdes i Vilamòs). (de Segre)

Josep Maria Cadena guanya el Premi 
Nacional de Cultura
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El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha fet 
públics aquest dimecres els deu guanyadors dels Premis Na-
cionals de Cultura 2015. Entre els guardonats hi ha el periodista 
Josep Maria Cadena, a qui s’ha distingit per la seva dilatada tra-
jectòria en l’àmbit de la crítica d’art, i especialment per la seva 
contribució a l’estudi, la difusió i l’anàlisi del periodisme gràfic 
català, des dels autors de les revistes de primers de segle XX 
fins als més contemporanis.

El veredicte  destaca la tasca que ha dut a terme Cadena, amb 
més de 75 títols publicats, la qual ha culminat amb les publica-
cions els darrers anys d’Els dibuixants del ¡Cu-cut!, dedicades 
a les magnes figures d’Opisso (2013) i Junceda (2013-2014).

El jurat també remarca que els estudis del premiat vinculen la 
consciència i l’afirmació de les arrels dels mitjans de comunica-
ció catalans amb la il·lustració. “Més enllà de la seva dimensió 
periodística, la tasca de Cadena conté una dimensió artística i 
de tradició que la fan única i essencial en el patrimoni cultural 
i periodístic català”, ressalta el veredicte.(de Comunicació 21)

El CPC posa en marxa un portal 
d’anàlisi de periodisme i comunicació

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha impulsat el portal 
Report.cat, un diari d’anàlisi de periodisme i comunicació fet per 
col·legiats. La iniciativa, a banda de buscar crear un espai on es 
tractin en profunditat temes sobre la professió, es presenta com 
una oportunitat per als col·legiats, especialment els més joves, 
de practicar i publicar el seu treball.

El nou portal, que compta amb una subvenció de la Fundació 
Ferrer i Eguizábal amb la qual es premien els millors treballs, 
consta de cinc seccions: anàlisi, crònica, entrevista, fotogaleria 
i reportatge. Les reunions del consell de redacció, que se cele-
bren tots els divendres a les 13 h a la seu barcelonina del CPC, 
estan obertes a qualsevol col·legiat que hi vulgui participar.

L’equip de Report.cat està format per Jordi Rovira, director; 
Adrián Caballero, sotsdirector; José Luis Gómez Galarzo, cap 
de fotografia, i les redactores Silvia G. Farreny, Judit Alonso i 
Laura Sala.  (de Comunicació 21)
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Més periodisme, a la UIC

La jornada periodística anual que impulsa la Facultat de Cièn-
cies de la Comunicació de la Universitat Internacional de Cata-
lunya (UIC), Barcelona, en la qual participaran els professionals 
de diferents mitjans que vetllen per la innovació i la qualitat pe-
riodística, es farà a l’Aula Magna de la Universitat (carrer de la 
Immaculada Verge, 22) el dijous 9 d’abril, de 10 del matí a 2 de 
la tarda.

La jornada s’estructura en una conferència magistral impartida 
per Antoni Bassas: “L’èxit de l’Ara, periodisme nadiu digital”, i 
dues taules rodones moderades pel Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Per forma-
litzar inscripcions cal CLICAR AQUÍ (d’AEC)

Del 13 al 16 d’abril torna la Setmana 
de la Comunicació

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
amb la col·laboració de Barcelona Activa, ha organitzat un con-
junt d’activitats que emmarcaran temes professionals del sector 

de la comunicació. Aquestes activitats es realitzaran en quatre 
sessions, en forma de taules rodones. Per obtenir més informa-
ció truqueu a: 93 451 30 69 - 639 445 039. (de CPRP)

Cursos gratuïts de disseny de 
pàgines web i de comercialització de 
productes a empreses
La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i 
Mitjans Digitals (integrada per l’AMIC, APPEC i ACPC) orga-
nitza dos cursos totalment gratuïts per als seus associats, amb 
el suport del Consorci per a la Formació Contínua de la Ge-
neralitat i la col·laboració de l’empresa de formació Nascor. 
Es tracta dels cursos Disseny especialitzat de pàgines web i 
Comercialització de productes i serveis a petites empreses i 
microempreses.

El curs de disseny s’impartirà en mode online del 21 d’abril al 3 
de juny (60 hores) i té els següents objectius generals: Adquirir 
els coneixements per poder aplicar les eines tecnològiques que 
disposem (bàsicament programar) i poder abordar un projecte 
real de desenvolupament web / Conèixer el potencial que té la 
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web com a producte audiovisual / Ser capaços de crear un lloc 
web bàsic.

Entre altres continguts, es treballaran els llenguatges de pro-
gramació Javascript, XML i complementarà els coneixements 
de l’alumne en HTML per dotar de dinamisme i interactivitat les 
pàgines web.

Comercialització de productes i serveis a petites empreses i 
microempreses s’impartirà, en mode presencial, del 25 de maig 
al 18 de juny, en horari de matí o tarda (90 hores). Entre altres 
continguts, el programa contempla la planificació comercial en 
petits negocis o microempreses; màrqueting i comunicació en 
petits negocis o microempreses; atenció al client i fidelització en 
petits negocis o microempreses, i tècniques de venda, canals i 
serveis postvenda.

Si un lector d’El Butlletí, membre de qualsevol de les entitats de 
la Federació, està interessat en formalitzar la inscripció, o vol 
fer una consulta tècnica, pot consultar el web http://nascorfor-
macion.com o dirigir-se a la responsable de Plans de Formació 
de Nascor, Raquel Fusté, estarà a disposició al telèfon 934 787 
045. (de Redacció AMIC)

Cursos al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya

El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya ofereix una sèrie de cursos que per-
meten millorar les habilitats com a portaveu. Els cursos estan 
oberts tant als col·legiats/des com a tots aquells professionals 
no membres interessats en la formació centrada en el periodis-
me, la informació i la comunicació. Són bonificables, és a dir 
que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació. Més 
informació al telèfon 93 317 19 20 o al correu cfd@periodistes.
org.

Noves claus per a gestionar la reputació corporativa.- Barcelo-
na, dilluns 30 de març (de 10:00h a 14:00h) - Aquest curs, dirigit 
per Ricardo Gómez, aportarà als participants el coneixement 
de les estratègies i eines amb les quals s’estan construint les 
reputacions de les millors empreses. Al llarg de les sessions 
podreu aprofundir en els millors i pitjors exemples del moment, 
arreu del món i a casa nostra, i desenvolupareu un taller final 
sobre un cas rellevant i pròxim des d’una perspectiva eminen-
tment pràctica.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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SEO per a comunicadors - Nivell avançat.- Barcelona, dilluns 
13 i 20 d’abril (de 09:30h a 13:30h) - L’objectiu del programa, 
dissenyat per Pilar Yépez, és aprofundir en el SEO (Search En-
gine Optimization) des d’una perspectiva global i aplicar-lo a 
la labor dels professionals de la comunicació. Per fer-ho, es 
partirà dels coneixements adquirits en el nivell introductori del 
curs i es treballarà de forma específica en l’àrea de màrqueting 
de continguts per al SEO i tots els aspectes relacionats amb 
l’elaboració de “redaccionals SEO friendly”.

Habilitats de portaveu per a intervencions professionals.- Barce-
lona, dimarts 14 i 21 d’abril (de 09:30h a 14:30h) - Amb aquest 
curs, dirigit pel professor Joan Francesc Cánovas, aprendreu a 
fer ús de les principals eines de comunicació per comunicar-vos 
amb eficàcia tant en l’àmbit personal com professional, a través 
de la realització d’exercicis pràctics que s’enregistren en vídeo 
i posteriorment s’analitzen.

Introducció a Wordpress per a periodistes.- Tarragona, dime-
cres 15 i 22 d’abril (de 10:00h a 14:00h) - En aquest curs, impar-
tit per Ariadna Fernández, aprendreu a utilitzar l’eina i publicar 
articles, fotografies i vídeos en el sistema de gestió de contin-
guts wordpress.com.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Cabrerizo: “La transformació 
tecnològica és la nostra gran 
oportunitat”
Per Víctor Martínez / El Mundo

 

Innovar per créixer. Els executius de les grans companyies 
coincideixen que l’aposta tecnològica serà la gran oportunitat 
per ser competitius en la revolució digital en tot tipus de sectors: 
infraestructures, telecomunicacions, turisme, mitjans de comu-
nicació... “Cal agafar totes les transformacions tecnològiques 
i incorporar-les al model de negoci, aquesta és la nostra gran 
oportunitat”, va explicar dilluns Javier Cabrerizo, director gene-
ral d’Unidad Editorial, durant la seva ponència en el fòrum Start 
Up Spain, celebrat a Madrid sota el títol Espanya 3.0: Necessi-
tem resetejar el país.

El sector de la comunicació s’enfronta a un canvi total en el 
seu model de negoci, on l’adaptació a la tecnologia juga un 
paper tan important com la pròpia generació de continguts. “Els 
mitjans han d’actuar al ritme de la innovació que imposen els 

dispositius mòbils, mentre mantenen el seu negoci tradicional”, 
va advertir Cabrerizo, que també va destacar com un gran de-
safiament “la transformació del capital humà i l’atracció de pro-
fessionals especialitzats” per donar a l’usuari “una experiència 
més adaptada al seu consum”.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Start Up Spain va reunir primers executius de companyies com 
OHL, Telefónica o NH Hotels. Tots van coincidir en la necessi-
tat d’innovar i van reclamar polítiques d’impuls al desenvolu-
pament tecnològic, l’educació o la internacionalització de les 
petites i mitjanes empreses espanyoles.

“No es pot competir sense valor afegit ni sense desenvolupar 
talent i estratègies adequades”, va argumentar el conseller de-
legat de OHL, Josep Piqué. L’exministre d’Indústria també va 
reclamar un consens polític en educació per millorar el nivell del 
país en aquesta matèria en els rànquings internacionals. Per 
la seva banda, el conseller delegat de Telefónica, José María 
Álvarez-Pallete, va destacar com a claus “la vocació inversora i 
l’obertura de portes per captar talent” i liderar una revolució que 
generarà “15 trilions de dòlars en els pròxims 20 anys”.

El director general d’Unidad Editorial aposta per enfortir àrees 
com l’anàlisi de dades per convertir l’Estat espanyol en “el Har-
vard del big data”, un ecosistema de referència mundial que 
permeti formar persones molt especialitzades en una àrea que 
afecta tots els sectors de l’economia i que serà clau en els pro-
pers anys.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Tenen futur els mitjans de comunicació 
impresos? Sí, però “amb condicions”
Per PrNoticias

 

Els exemplars impresos representaran més del 80% del total 
de les vendes de llibres en dòlars a tot el món en 2015. Una 
dada que recull l’informe Prediccions de Tecnologia, Mitjans 
de Comunicació i Telecomunicació 2015, elaborat per Deloit-
te anualment per conèixer la evolució que viuran els mitjans 
de comunicació durant 2015, entre d’altres qüestions. Aquesta 
dada s’ha de tenir en compte a l’hora de crear estratègies que 
mantinguin vius als mitjans en paper, ja que demostra que els 
millennials llegeixen, i ho fan en paper (3/4 parts d’ells llegeixen 
en aquest format), per la qual cosa cal estudiar les seves ne-
cessitats perquè llegeixin diaris i revistes impresos.

Lector de premsa digital .- Aquest estudi posa de manifest, per 
tant, la necessitat d’una major investigació sobre la diferència 
entre el format en paper i en pantalla, així com els nivells de 

retenció de contingut. A més, que els mitjans impresos han 
d’intentar replicar alguns dels atributs que fan que aquesta ge-
neració s’aferri al format imprès.

“El format en paper tindrà vida, però no la vida que ha tingut 
fins ara”, una creença que ja és tot un fet als Estats Units, se-
gons apunta Luis Jiménez, soci de Deloitte. Però “a Europa els 
diners es gasten en intentar conservar al paper i ningú s’adona 
que està “mort”. L’ambició de col·leccionar és infinita en l’ésser 
humà, de manera que el llibre ofereix aquesta capacitat que 
no dóna un periòdic. Cal tenir això en compte a l’hora de crear 
un model de negoci nou per als mitjans impresos”, afegeix el 
directiu.
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Per la seva banda, Concha Iglesias, sòcia de Deloitte, asse-
gura que “cal saber quin producte vol cada un dels usuaris“ 
perquè aquests llegeixin un determinat periòdic o revista. “Han 
aparegut operadors que donen les notícies més ràpidament, de 
manera que cal adaptar aquesta realitat al paper: tindrà un tar-
get més reduït, de manera que caldrà adaptar costos a aquest 
petit target i la resta de la inversió aplicar-la a aquests nous 
operadors”, conclou.
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Jill Abramson: “No em penedeixo de 
la meva feina a The New York Times”
Per Ana Carbajosa / El País

 

Ningú li va regalar res. Va recórrer tots els graons del perio-
disme fins a arribar al cim de The New York Times. Formada a 
Harvard, reportera en publicacions tan prestigioses com Time 
o The Wall Street Journal, va arribar al Times, a la “venerable 
dama gris”, amb el seu segle i mig d’història, en 1997. Allí con-
tinuaria la seva escalada aconseguint llocs que mai abans una 
periodista havia aconseguit en aquest diari. Per fi, en 2011, va 
ser la primera dona a convertir-se en la seva directora. Un no-
menament que va suposar una fita. I un canvi en l’estil i l’equip 
directiu del diari, al qual van accedir per primera vegada do-
nes. Tres anys més tard la van acomiadar. El propietari, Arthur 
Sulzberger, va oferir una breu explicació on afirmava que Jill 
Abramson tenia mal caràcter. Avui, a meitat de camí entre la 
universitat, la literatura i el periodisme, afirma que el món enca-
ra necessita bons reportatges i critica la croada d’Obama contra 
els filtradors de secrets d’Estat.

Aterra a Madrid per parlar de periodisme; vol reflexionar sobre 
com explicar històries que atrapin el lector i siguin rellevants. En 
l’era dels 140 caràcters, aquesta dona, que durant dècades ha 
escrit, llegit i editat muntanyes de textos, creu que encara hi ha 
espai per a la narrativa pausada i ben escrita. El seu nou pro-
jecte consisteix a publicar textos a mig camí entre la literatura i 
el reportatge, que destaquin per la seva qualitat.
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Arriba amb botes de cowgirl i el gest tort a la seu de la Universi-
tat de Navarra, la seva amfitriona a Espanya. No ha dormit molt 
i les poques ganes de conversa són evidents. La seva fama 
de dona de caràcter difícil es confirma immediatament. Si el 
que pretén és intimidar, ho aconsegueix en minuts. Una cosa 
que aconsegueix amb l’entrevistadora i, especialment, amb el 
fotògraf.

El clima de l’entrevista és tens. Abramson només es relaxa quan 
parla del que de veritat li importa, per exemple, la guerra decla-
rada per l’Administració d’Obama als filtradors d’informació. O 
els seus esforços per promocionar dones a The New York Ti-
mes; una cosa de la qual se sent especialment orgullosa. Amb 
la seva veu nasal i un fortíssim accent novaiorquès, aclareix 
que no té interès a comentar el seu acomiadament del Times. 
“Estic cansada de parlar-ne. Ha passat ja gairebé un any”. Però 
després concedeix i queda clar que encara estima a aquest dia-
ri. Que el seu acomiadament va ser un cop duríssim i que enca-
ra està dolguda. Però que no té la menor intenció de quedar-en-
ganxada. És una dona intel·ligent i sap que no té massa sentit 
invertir en amors no correspostos. I no ha trigat a embarcar-se 
en projectes amb els que promet fer molt de soroll.

Vostè defensa que un dels problemes del periodisme és la 
manca de relats ben escrits. Com ha de ser la nova narra-
tiva periodística? 
S’estan produint grans canvis, però els principis segueixen sent 
els mateixos. Fa més de cent anys, el famós poeta Matthew 
Arnold va definir el periodisme com l’art d’explicar històries amb 
un fi, amb un sentit, i crec que és una bona definició. La gana 
per llegir reportatges així, ben contats, és més gran que mai. 
Els lectors volen que els periodistes els expliquin grans relats 
que aborden qüestions serioses. Als Estats Units, no sé si aquí 
també, hi ha un fenomen que s’ha fet molt popular en els últims 
mesos. És un podcast anomenat Serial. Es tracta de la dissec-
ció detallada d’un cas d’assassinat que va succeir fa gairebé 
20 anys. La reportera ha fet un treball tan profund i ha revelat 
els detalls de la investigació d’una manera tan interessant que 
l’ha convertit en addictiu. Si penses en el format -12 capítols-, 
suposa en principi una novetat en el periodisme, però en realitat 
és una de les formes més velles d’explicar històries. Charles 
Dickens va escriure moltes de les seves novel·les com serials. 
A Anglaterra hi havia gent als molls esperant que desembar-
qués l’última entrega de Curiosity Shop. Tothom volia saber què 
li havia de passar a Little Nell, i aquest és el mateix apetit que 
la gent té ara per les sèries. Hi ha fam de bona narrativa. Quan 
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aquesta adopta la forma de periodisme, ha de tenir un sentit. 
Ha de il·lustrar un problema social o explicar com la gent real 
pateix per viure i quins són els problemes econòmics. El projec-
te en el que estic treballant amb Steve Brill consisteix precisa-
ment en això, en publicar històries de qualitat, amb profunditat.

Però ara tot va molt ràpid. De veritat creu que hi ha tanta 
gent disposada a parar i llegir reportatges extrallargs? 
Hem de tenir cura. No podem dir que hi ha un sol tipus de pe-
riodisme que defineix la nostra era. Estem en un moment de 
transició. No hi ha dubte que la gent vol les notícies a l’instant, 
volen tenir informació i entendre què passa al món, i això de 
vegades pot ser curt. Però això no vol dir que no vulguin més 
grans històries llargues. Qualsevol de les webs de notícies amb 
més èxit tenen notícies curtes, però també tenen històries més 
llargues i periodisme d’investigació. BuzzFeed, Vice o la que 
sigui.

Quan a vostè la van nomenar directora de The New York 
Times es va convertir en símbol per a dones de tot el món. 
Tres anys més tard la van acomiadar i l’impacte va ser tam-
bé brutal. Què ha après del que ha passat? Què els diria a 
les dones joves que aspiren a llocs de responsabilitat? 

A una dona que vulgui assumir responsabilitats en un món do-
minat per homes la animaria a perseguir els seus somnis. No 
vull que el fet que m’acomiadessin es tradueixi en una lliçó ne-
gativa per a dones joves. Vull que tinguin ambició en les seves 
carreres, però també els diria que han de ser fidels a si matei-
xes. No pots triomfar si tens una veu interior que constantment 
està qüestionant si estàs sent massa trepa, o massa manaire, 
o massa assertiva. Jo sóc conscient que el fet que jo fos fidel 
a mi mateixa va poder haver sigut un factor decisiu en què fi-
nalment m’acomiadessin. Però també, si miro enrere i veig els 
17 anys que vaig passar a The New York Times, m’adono que 
vaig ocupar els llocs més importants de la redacció. Vaig ser 
la primera dona que va dirigir la delegació de Washington, la 
primera cap de redacció durant vuit anys i la primera directora 
durant gairebé tres. Vaig passar un temps fantàstic i no em pe-
nedeixo ni d’un dia de la meva feina allà. No vaig a fingir que 
la fi d’aquests dies no va ser dolorosa. Em va doldre. Però, de 
veritat, no em penedeixo. Crec que The New York Times és una 
institució irreemplaçable en la nostra societat. És el millor mitjà 
de comunicació del món, crec en els seus valors periodístics i 
també crec que el seu èxit és vital.
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Abramson no ha volgut fins al moment detallar quines van ser 
les causes del seu acomiadament, més enllà dels “problemes 
amb la gestió de la redacció” que va esgrimir el president de 
la companyia, Arthur Sulzberger. Moltes han estat les versions 
extraoficials que han circulat. Suposats enfrontaments entre la 
directora i membres de la gestió empresarial o l’haver pontejat 
a un dels seus grans rivals i actual director del diari, Dean Ba-
quet, són dues d’elles. Una tercera va cobrar especial força i va 
ser revelada per Ken Auletta en un article de The New Yorker, 
en el qual va sostenir que Abramson va saber que el seu pre-
decessor guanyava més que ella i va contractar a un advocat 
per renegociar el seu salari. Pel que sembla, no va caure gens 
bé a l’empresa. Fora o no la gota que va fer vessar el got, la 
veritat és que la bretxa salarial en el periodisme és una reali-
tat que transcendeix el cas Abramson. Un recent estudi de la 
Universitat d’Indiana xifrava en un 83% el que guanyaven les 
periodistes comparat amb el sou dels seus col·legues.

L’haver protestat per guanyar menys diners que els seus 
predecessors s’ha citat sovint com una de les principals 
causes del seu acomiadament. Per què creu que les perio-
distes guanyem menys? 
És important per a qualsevol periodista, i especialment per a 

les dones periodistes, preguntar quan reben una promoció quin 
serà el seu salari i quant guanyava la persona a la qual van a 
reemplaçar.

Per què no ho fan? Katty Kay i Claire Shipman, autores de 
The Confidence Code, defensen que les dones negocien 
pitjor els seus sous perquè creuen menys en si mateixes 
que els homes. Que, si no sents que ets la millor per al lloc 
per al qual t’han triat, és molt difícil exigir més diners. Creu 
que hi ha alguna cosa d’això? 
Sí. Crec que hi ha alguna cosa de veritat en això. En el meu 
cas, jo no crec que fes les preguntes necessàries en el moment 
adequat.

Vostè va transformar la manxeta de The New York Times. 
Pràcticament la meitat dels noms van passar a ser de dones. 
El món no es va enfonsar i el Times tampoc. Va ser tan difícil? 
És una cosa de la que estic molt orgullosa. En el moment en 
què ho vaig fer no em va semblar difícil. Em va semblar que a la 
gent a la qual vaig ascendir s’ho mereixia, que eren periodistes 
fantàstiques, i el fet que la manxeta fos més diversa era una 
cosa necessària. Però no a tot el món a The New York Times li 
va encantar el que jo vaig fer.
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(...)

Vostè sosté que la persecució d’Obama als filtradors és espe-
cialment severa. Que la publicació dels Papers del Pentàgon 
potser avui no hauria passat. 
Ho és. [El president Richard] Nixon va abandonar la persecu-
ció de Daniel Ellsberg [l’home que va revelar els papers del 
Pentàgon]. Si això passés ara, hi hauria una determinació de 
perseguir-lo el més durament possible. John Kiriakou, que va 
filtrar informació sobre el programa de tortures de la CIA, aca-
ba de sortir de la presó després de dos anys i està sota arrest 
domiciliari. Sé que és il·legal filtrar informació classificada, però 
també crec que hi ha hagut un abús d’una fosca llei de 1917 
aprovada en la I Guerra Mundial per perseguir els espies, i ara 
la fan servir per castigar els filtradors i per obligar els periodis-
tes a revelar les seves fonts. Crec que suposa un excés, que 
s’utilitza per impedir la publicació legítima d’informació de se-
guretat nacional. Crec fermament que si es declara una guerra 
contra el terror en nom dels ciutadans nord-americans, la gent 
ha de conèixer les dimensions d’aquesta guerra. Cal saber què 
implica i si ho consenteixes. Els reporters que cobreixen temes 
de seguretat nacional m’expliquen que el clima per exercir el 
seu ofici mai ha estat tan difícil. Que cap funcionari que treballi 

amb material de seguretat nacional vol respondre a les seves 
trucades ni correus electrònics perquè tenen por d’acabar im-
plicats en investigacions de filtracions. Sóc una realista i una 
ciutadana nord-americana. Jo vull que el nostre país estigui 
protegit i em prenc la seguretat nacional molt seriosament, però 
per conservar-ho no hem de renunciar als principis en què s’ha 
fundat el nostre país, com la llibertat de premsa.
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Un estudi del CPC revela importants 
diferències a l’hora d’explicar el 
procés sobiranista a Catalunya i 
Madrid
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya

 

Un estudi de Report.cat, el nou portal d’anàlisi de periodisme 
i comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, reve-
la importants diferències en la cobertura del procés sobira-
nista entre els diaris catalans i els de Madrid. El treball (Un 
procés, dos discursos) mostra amb nombroses dades la forta 
polarització existent entre els rotatius editats a Catalunya favo-
rables a les tesis independentistes i els madrilenys defensors 
de l’unionisme. D’altra banda, els diaris que es situen en un 
estadi intermedi també repeteixen, tot i que en menor mesura, 
aquesta polarització. La principal conclusió de l’estudi és que 
no s’explica el mateix als diaris de Barcelona i als de Madrid.

Aquest treball, que es reprodueix també en el dossier central 
del proper número de la revista Capçalera –que edita el Col·legi 

de Periodistes– ha estat elaborat per quatre periodistes del por-
tal que han analitzat més de tres mil pàgines de diferents diaris, 
quatre d’ells editats a Catalunya (La Vanguardia, El Periódico, 
ARA, El Punt-Avui) i quatre a Madrid (El País, El Mundo, ABC, 
La Razón). Les dates escollides han estat les darreres tres Dia-
des i el 9N, així com en els cinc dies anteriors i posteriors de 
cadascuna d’aquestes jornades claus del procés sobiranista.

L’estudi mostra diferents dades, com el fet que a Catalunya s’ha 
dedicat més del doble d’espai (1.772 pàgines) que a Madrid 
(755) i que la cobertura del procés no ha parat de créixer des 
del 2012, sent el 2014 el punt àlgid a nivell informatiu, tot que 
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a Catalunya el moment amb més informació va ser durant la 
Diada de l’any passat mentre que a Madrid la màxima cobertura 
va tenir lloc arran del 9-N.

L’estudi conclou que l’anàlisi de les notícies i opinions que in-
formen des d’un punt de vista favorable (o que incideixen en 
aspectes positius) del procés tenen una major presència a Ca-
talunya mentre que les desfavorables (o que incideixen en as-
pectes negatius) sobresurten en els rotatius de Madrid, sobretot 
entre els més conservadors.

Així, el 62,1% de les portades dels diaris catalans mostren in-
formacions favorables al procés mentre que el 62,3% de les 
portades de Madrid en són contràries. Una tendència que es 
repeteix en les notícies, ja que un 62% de les aparegudes en 
els diaris catalans mostren informacions favorables al procés –
per un 11% de contràries– mentre que un 71,5% de les notícies 
de Madrid són informacions contràries –per un 4,5% de favo-
rables–. En el cas dels tres diaris conservadors de la capital 
espanyola, les negatives superen el 83%. Per la seva part, en 
els articles d’opinió la polarització encara és més evident ja que 
en els diaris catalans un 75% són favorables al procés i tan sols 
un 10% són contraris mentre que als diaris editats a Madrid un 

83,8% són contraris al procés i els favorables queden relegats 
en un 2,9%.

Un altra aspecte destacable és que el conjunt de les informa-
cions i opinions sobre la tercera via queden molt relegades i no 
acostumen a arribar a un 5% del total, un fet que es repeteix en 
molts dels aspectes analitzats en l’estudi.

L’estudi també centra el seu anàlisi en les paraules més utilit-
zades en els vuit rotatius, que mostra que mentre que a Madrid 
se centren en paraules institucionals i noms de polítics (Mas, 
Rajoy), a Catalunya són més pròpies d’un moviment social (pro-
cés, consulta, política). D’altra banda, l’ús de les imatges –un 
altra aspecte en el qual incideix l’estudi– mostra, entre altres 
aspectes, com a Madrid acostumen a minimitzar les manifes-
tacions amb plans curts mentre que a Catalunya s’aposta per 
plans oberts o zenitals que magnifiquen la participació en les 
tres Diades.

El treball també analitza les declaracions dels polítics. Mas, 
Junqueras, Rajoy, Sánchez-Camacho representen un 64,3% 
del còmput global de declaracions. Els polítics als que es dona 
més veu a Catalunya son Artur Mas (102 declaracions), Oriol 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Junqueras (53) i Mariano Rajoy (50). A Madrid, en canvi, són 
Artur Mas (65), Mariano Rajoy (35) i Alicia Sánchez-Camacho 
(15).

Finalment, l’estudi es centra en el ball de xifres de les Diades. 
Així, a Catalunya es parla de milions de manifestants en titulars 
i portades mentre que a Madrid de ‘centenars de milers’ i quan 
es refereixen a milions solen fer-ho a dins el text, mai als titu-
lars. El treball mostra com ni un sol titular de Madrid informa, en 
cap de les tres Diades, de xifres de set dígits de l’organització 
de la Diada.

Report.cat és una nova iniciativa del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya que permet als periodistes col·legiats, sobretot els 
més joves, tenir una oportunitat de practicar i publicar la seva 
feina. L’estudi íntegre es pot consultar CLICANT AQUÍ  
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Unint forces per innovar en 
monetització periodística digital 
Per Telecomunicaciones y Periodismo

 

Les fórmules de pagament en periodisme digital tracten, amb 
imaginació i lògiques dosi d’il·lusió, de canviar el paradigma 
de gratuïtat d’Internet i el consum de continguts de qualitat i 
fer prendre consciència al lector que informació és poder. En 
el Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla 
i al Grup de Recerca Sistemes Innovadors d’Monetització del 
Periodisme i Màrqueting Digital (SIMPED) analitzem i propo-
sem fórmules de pagament per ajudar a la indústria informativa 
i de màrqueting a rendibilitzar les seves ímprobes esforços de 
creació de continguts.

Els models actuals ja testats són el freemium (una part en obert, 
altres de pagament), l’utility o metered (emula l’utilitzat per les 
companyies de serveis públics, com una mena de bo amb con-
tinguts a escollir), el de micropagaments (la gran entesa entre 
creadors de continguts i operadors de telecomunicació), el pa-

ywall total (mur total de pagament) i les franquícies (model amb 
tocs massa mercantilistes que de vegades altera l’ordre natural 
de la res informativa ).       

La clau per aconseguir que l’esperit de pagament s’estengui 
entre el client que en paper no dubtava a abonar el que corres-
pongués resideix en la creació de continguts de qualitat. Aquest 
precepte s’afirma fàcilment, però no és senzill d’aconseguir, ja 
que implica més recursos humans, el que encareix el producte 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

final. Davant aquesta realitat, la indústria informativa ha de fer 
una aposta ex ante per atraure l’audiència i convèncer-la que 
val la pena pagar. Els principals criteris de qualitat acceptats 
per la comunitat científica són hipertextualitat, multimèdia i inte-
ractivitat, que permeten establir rànquings sobre la creació de 
continguts. 

Per llaurar aquesta comesa, en ocasions cal unir forces i mar-
car múscul davant els Over The top (OTT). Això és el que han 
dut a terme set grans diaris europeus, en la croada per fomen-
tar el periodisme de qualitat. Es tracta de l’Aliança de Diaris Lí-
ders a Europa (LENA, Leading European Newspaper Alliance), 
integrada per Die Welt (Alemanya), La Repubblica  (Itàlia), Le 
Figaro (França), Le Soir (Bèlgica), Tages-Anzeiger (Suïssa de 
parla alemanya), i Tribune de Genève (francòfona), i El País 
(Espanya). Es conjuguen plantejaments conservadors (Die 
Welt, Le Figaro) i de centreesquerra (El País, La Repubblica). 
Alguns diaris han refusat unir-se al projecte: l’espanyol El Mun-
do el va analitzar amb els accionistes i la direcció de la redacció 
i va decidir no participar-hi argumentant el caràcter artificial de 
la iniciativa. Igualment és cridanera l’absència de diaris brità-
nics entre els set socis.

Diversos simbolismes envolten aquesta iniciativa, lloable tant 
en quant aporti solucions innovadores, que apliquin els cànons 
de qualitat acceptats per l’acadèmia. Experiències d’agrupació 
(com iQuiosc.cat, kioskoymas o Orbyt ) no són noves, i s’han 
dut a terme anteriorment de forma més tangencial o micro entre 
diaris. Un altre factor simbòlic és l’elecció de Brussel·les per se-
gellar l’acord: la lluita europea contra Google News, la defensa 
global dels continguts digitals i la sostenibilitat inherent li donen 
a la iniciativa un aire de glamour. En plena carrera de l’Agenda 
Digital per a Europa (en 2020 els ciutadans de la Unió han de 
navegar com a mínim a 30 Mbps, i la meitat a 100 Mbps), pro-
moure la lectura de continguts digitals és una mesura que la 
cultura agrairà. 

L’objectiu dels diaris consisteix a compartir continguts i inno-
vació en plena mediamorfosis fidleriana seguint uns valors co-
muns vinculats al concepte de periodisme de qualitat, defensa 
d’una societat oberta i democràtica i un missatge de progrés 
econòmic i justícia social, avantposant la qualitat davant la 
quantitat del producte periodístic.

A llarg termini es pretén crear una opinió pública europea a 
través dels continguts que la LENA (oberta a més integrants) 
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desenvoluparà conjuntament. Els projectes digitals conjunts i 
el foment d’intercanvi de periodistes i altres empleats poden 
aportar un valor afegit destacable.

Les col·laboracions entre grans diaris comencen a proliferar, 
per tant, en un escenari universalitzador i propici com el de la 
Societat de la Banda Ampla. Així, trobem enteses com la de 
Le Figaro i The New York Times (publicació per part del rotatiu 
francès d’una selecció d’articles del nord-americà entre 2009 
i 2014), o plantejaments continentalistes com el suplement 
Europa, que des de 2012, El Mundo publica periòdicament en 
associació amb cinc diaris europeus (The Guardian, El País, 
Süddeutsche Zeitung, La Stampa i Gazeta Wyborcza). Inves-
tigacions com SwissLeaks (va participar-hi un consorci de 55 
publicacions internacionals sobre el sistema d’evasió fiscal or-
ganitzat per la filial suïssa del banc britànic HSBC) reflecteixen 
el valor afegit d’aquestes iniciatives, encara que no sempre és 
senzill fer-les. 

En el Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Am-
pla i Grup de Recerca Sistemes Innovadors d’Monetització del 
Periodisme Digital (SIMPED), del  CECABLE, la Escola Univer-
sitària Mediterrani de la Universitat de Girona  i el Observatori 

de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), debatem sobre continguts periodístics locals i digitals a 
Twitter (CECABLEresearch),  Google+, al  grup de LinkedIn, a 
la  pàgina de LinkedIn, al  grup de Facebook, a Instagram (CE-
CABLE), i a  Pinterest. I aprofundirem en les  Jornades del Ca-
ble i la Banda Ampla a Catalunya del mes de maig, a Barcelona. 
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La deontologia quan arriba la tragèdia
Per Joan Ventura / El Punt Avui

 

La cobertura mediàtica del tràgic accident aeri d’ahir (dimarts 
24) ens fa recordar que el Consell de l’Audiovisual de Catalun-
ya disposa del document Recomanacions sobre el tractament 
informatiu de les tragèdies personals. A més, les empreses de 
mitjans de comunicació han de disposar d’un codi deontològic, 
i si no, n’hi ha un del Col·legi de Periodistes de Catalunya que 
traça aquesta línia tan fina que hi ha entre el dret a la informa-
ció i el dret a la privacitat. 

Les recomanacions del CAC recorden que cal evitar els desple-
gaments desproporcionats de mitjans, de connexions inneces-
sàries o de seguidisme de les autoritats, així com l’ús reiteratiu 
de les mateixes imatges. També s’avisa les autoritats que evitin 
el protagonisme i la sobreactuació.
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