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convocats els ajuts per a entitats i 
organitzacions professionals de la 
comunicació
Per Comunicació 21

El departament de la Presidència ha obert la convocatòria de 
subvencions de 2015 per a entitats sense ànim de lucre i orga-
nitzacions professionals dels sectors professionals i econòmics 
de l’àmbit dels mitjans de comunicació per al desenvolupa-
ment d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a 
l’enfortiment de l’espai català de comunicació.

la dotació és de 814.220 euros, la mateixa quantitat que en la 
convocatòria de l’any passat. El termini per presentar sol·licituds 
finalitza el proper 3 de juny.

En aquesta línia d’ajuts són subvencionables la realització 
d’activitats formatives, informatives i de difusió; l’organització 
de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, 
exposicions, formació professional i altres que tendeixin a la 
difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el pe-
riodisme; actuacions de recerca, estudis i investigacions en 
l’àmbit dels mitjans de comunicació; projectes de modernització 
i millora tecnològica; activitats que fomentin la cohesió social i 
territorial de barris, municipis o comarques en relació amb el 
mitjà de comunicació; la creació de noves àrees, departaments 
o unitats en benefici de la gestió interna de l’entitat i dels ser-
veis que ofereix en l’àmbit dels mitjans de comunicació; i les 
iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu 
del sector.

No poden optar a aquestes subvencions les iniciatives adreça-
des als mitjans finançats o gestionats total o parcialment per 
institucions públiques, o als mitjans el contingut dels quals so-
brepassa el 60% de publicitat pròpia o aliena.

ACtuAlItAt/ lA PRIMERA
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En el cas de les activitats formatives, informatives i de difu-
sió només se subvenciona la part vinculada amb l’activitat (po-
nents, lloguer de sales, material), i en queden excloses les des-
peses de representació i restauració. 

ACtuAlItAt/ lA PRIMERA
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A ENDESA UTILITZEM LA NOSTRA INNOVANT 
PER FER-TE LA VIDA MÉS FÀCIL

ONE - INFOENERGIA - MOBILITAT ELÈCTRICA 
TELEGESTIÓ - CIUTATS INTEL·LIGENTS

CREIEM EN L’ENERGIA D’AQUEST PAÍS

L’ENERGIA ÉS EL QUE TU  
FAS AMB ELLA

endesa.com

ÉS INSPIRADORA

ÉS CONTAGIOSA

ÉS REVELADORA
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segons un estudi de la upF, els 
periodistes científics alerten de 
l’amenaça de les pseudociències en 
els mitjans
Per El Confidencial / Tecnologia

aquest mes es publica en l’edició impresa de la revista Public 
understanding of Science una investigació realitzada pel depar-
tament de Comunicació de la universitat Pompeu Fabra (oCC). 
la conclusió és que la majoria dels professionals especialitzats 

rebutgen aquestes pràctiques, que consideren fraudulentes. 
l’estudi de la Pompeu Fabra ha entrevistat a 49 professionals. 

Segons comenta Felipe alonso, coautor del treball i sotsdirector 
de l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC) de la UPF, 
“ens referim a pseudociència com al conjunt de pràctiques, 
mètodes, productes i teories que, sense mostrar evidències 
ni seguir cap mètode científic, intenten aconseguir un estatus 
científic per treure benefici”.

Els autors defineixen la pseudocientífica com certes pràctiques 
que estan ben presents a la nostra societat i que abasten múl-
tiples manifestacions reconegudes en el treball, “guaridors, ho-
meopatia, dietes miraculoses, astrologia, ocultisme, endevins, 
tarot”.

atès que a l’Estat espanyol ha crescut la preocupació per 
aquest tema en els últims anys, l’objectiu del treball ha estat 
avaluar com opera la pseudociència en la pràctica periodística 
en els mitjans espanyols, de manera que els investigadors han 
entrevistat i han recollit dades a través de qüestionaris espe-
cífics elaborats al respecte d’un total de 49 professionals del 
periodisme científic espanyol.

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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Fals coneixement
Els resultats de l’estudi revelen que els professionals de la co-
municació científica més sensibilitzats contra aquestes pràcti-
ques alerten de l’amenaça de la proliferació de la pseudocièn-
cia en els mitjans de comunicació al nostre país. una presència 
en augment deguda, molt possiblement, a la manca de políti-
ques editorials al voltant d’aquest tema, alhora motivada per 
una manca de formació científica dels editors i gerents dels mi-
tjans de comunicació.

En aquest sentit, els periodistes demanen una actitud més 
proactiva els mitjans i fan una crida d’atenció en els centres 
educatius (universitats, escoles primària i secundària) i els go-
verns, a través del poder legislatiu.

Com els seus autors han manifestat, “la pseudociència és 
aquell fals coneixement que procura passar com a ciència”, i 
afegeixen, “és un assumpte controvertit i complex que poten-
cialment representa un risc per a la societat”.

El treball ha estat dirigit per Sergi Cortiñas, director de 
l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC), juntament 
amb altres membres del Grup de Recerca en Comunicació 

Científica (GRECC) del Departament de Comunicació de la 
uPF.

N. de la R.- Oferim als lectors d’El Butlletí l’accés a la revista 
Public Understanding of Science, només CLICAR AQUÍ  

el col·legi de periodistes denuncia els 
blocs electorals davant brussel·les

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha presentat una 
queixa contra els blocs electorals davant el Consell d’Europa, 
a l’entendre que representen “una interferència política en el 
treball editorial i viola l’article 10 de la Convenció Europea de 
drets Humans i de les llibertats fonamentals, que consagra la 
llibertat d’opinió i de rebre i difondre informacions i idees sense 
ingerència d’autoritats públiques”. 

aquesta campanya de denúncia va en paral·lel a la de micro-
mecenatge, a través de la plataforma Verkami, per aconseguir 
recursos per presentar una denúncia contra els blocs electorals 
davant el Tribunal de drets Humans d’Estrasburg. (d’aEC)

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ

http://m.pus.sagepub.com/content/24/4/450?etoc
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silvio berlusconi ultima la seva 
entrada a 8tv amb el 40%

  

la Comissió nacional de mercats i Competència (CnmC) ha 
donat, en la primera fase, la seva autorització a una eventual 
entrada del grup audiovisual mediaset España, propietat del 
grup italià presidit per l’exprimer ministre Silvio Berlusconi, a 
l’empresa matriu del canal televisiu 8TV, Emissions digitals de 
Catalunya, companyia del Grup Godó, editora també del diari 
la Vanguardia.

algunes fonts han apuntat que l’autorització de la Comissió, 
que es va sol·licitar el 16 d’abril passat, de moment tira enda-
vant però és solament una primera fase ja que l’òrgan regulador 
no ha trobat que puguin produir-se influències en l’àmbit de la 
competència. Si s’acaba confirmant el desembarcament de Sil-
vio Berlusconi amb Mediaset a 8TV, que podria cobrir fins el 40 
per cent del capital, seria una pilota d’oxigen per al Grup Godó 
i la seva televisió ja que en els seus 14 anys d’història sempre 
s’ha situat amb pèrdues econòmiques.

Segons els comptes anuals del grup dels últims anys, Emis-
sions digitals de Catalunya va tenir una xifra de negoci entre els 
anys 2010 i 2014 d’uns 55 milions d’euros, i unes pèrdues d’uns 
20 milions. a banda de l’impuls econòmic que podria compor-
tar l’entrada de Mediaset, 8TV podria beneficiar-se també de la 
seva cartera publicitària i de la producció i els programes que 
genera el grup italià.

algunes informacions apunten que les negociacions entre la te-
levisió del Grup Godó i l’empresa italiana es van iniciar després 
que el grup català fracassés en el seu intent de gestionar la pu-
blicitat de TV3. Quan tot semblava encarrilat la Generalitat va de-
cidir fer marxa enrere i no va accedir a externalitzar tot el paquet 

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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publicitari. ara, en canvi, Televisió de Catalunya es pot trobar al 
davant amb un important competidor en la lluita per l’audiència. 

el cac també dóna el vistiplau
El ple del Consell de l’audiovisual de Catalunya també va au-
toritzar aquest dimecres, per unanimitat, que mediaset adqui-
reixi el 40% d’Emissions digitals de Catalunya, editora de 8tv. 
l’aprovació va arribar un parell de dies després del vistiplau de 
la Comissió nacional dels mercats i la competència que expli-
quem més amunt.

així doncs, el grup propietari de Telecinco i Cuatro ja té via lliure 
per incorporar-se en l’accionariat d’EdC, on a banda del control 
comercial tindrà capacitat de gestió sobre 8tv. (de diari de Gi-
rona i Comunicació 21)

canaL+ subtitularà en català les 15 
sèries i 140 pel·lícules de més èxit del 
2015 
El departament de Cultura ha renovat per a aquest 2015 l’acord 
amb la distribuïdora de televisió Canal+ per incrementar l’oferta 

i el consum de cinema subtitulat en català. al llarg d’aquest any, 
es podran veure subtitulats en català almenys 140 nous films i 
15 noves temporades de sèries de ficció.

Entre els títols per al 2015 destaquen Birdman, Boyhood, inter-
estellar, The Grand Budapest Hotel, The maze runner, Exodus: 
Gods and kings, Grace of monaco, Godzilla, X-men: days of 
future past, entre d’altres. Entre les sèries destaquen House of 
cards (T3), The blacklist (T2), Girls (T4), looking (T2), mad men 
(T7B), Game of Thrones (T5), Silicon Valley (T2), orange is the 
new black (T3), masters of sex (T3), Ray donovan (T3), The 
Knick (T2), True detective (T2) i The leftlovers (T2). (d’aEC)

neix la revista arqueologia i Història

Desperta Ferro Edicions llançarà el proper 27 de maig la seva 
nova revista arqueologia i Història, una publicació bimestral 
dedicada a l’estudi i divulgació de la Història de la Humanitat, 
recolzada en l’arqueologia com a disciplina fonamental per 
al coneixement del passat i capaç de donar a llum noves in-
terpretacions. la revista es presenta com una publicació mo-
nogràfica, el que permetrà, gràcies a un aparell gràfic amb 

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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il·lustracions històriques, cartografies, fotografies, i infografies; 
aprofundir en un ampli ventall de temes històrics. En les pàgi-
nes d’arqueologia i Història tindran cabuda la història social i 
econòmica, l’art i l’arquitectura, la història de gènere o la his-
tòria de les mentalitats i de les religions; sempre amb un apro-
pament recolzat en l’arqueologia. (d’El Publicista)

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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politico, referent als eeuu, aterra a 
europa
Per martí Crespo / Vilaweb-Presència

 

El 2007 va néixer a Washing-
ton un jove mitjà de comuni-
cació que ha revolucionat el 
seguiment de la política nord-
americana. a la capital dels Es-
tats units (i cocapital del món, 
hi podríem afegir), Politico s’ha 
convertit en un referent per se-
guir l’actualitat de la Casa Blan-
ca, el congrés nord-americà i 
l’acció governamental, a través 
del seu web i també d’una ver-
sió en paper. Vuit anys després, 
la capçalera acaba de fer el salt 

al vell continent amb una edició europea i seu, cal dir-ho?, a 
Brussel·les.

amb la redacció principal a la ciutat comunitària i unes quantes 
corresponsalies repartides per tota la unió Europea, Politico Eu-
rope parteix amb una quarantena de periodistes d’una quinzena 
de països i uns quants col·laboradors (com per exemple el nord-
americà marc Herman, establert des de fa anys a Barcelona). 
Són dirigits per matt Kanminski, provinent del Wall Street Jour-
nal. la intenció del mitjà nord-americà és d’aportar una visió pe-
riodística diferent de la política europea, fins ara dominada per 
capçaleres tradicionals i tradicionalistes com el Financial Times, 
veritable bíblia que marcava el ritme i l’agenda política i econò-
mica d’europarlamentaris, funcionaris de les institucions comuni-
tàries i lobbistes a Brussel·les. Pocs mitjans més, amb l’excepció 
d’algunes iniciatives basades sobretot en internet (com Euractiv, 
Euronews, European Voice i Presseurop), s’han imposat la tasca 
d’informar dels afers europeus amb un punt de vista supraestatal.

mercat paneuropeu
Politico Europe és conscient d’aquest nínxol de mercat paneu-
ropeu i per això ha decidit de centrar-hi tot l’esforç i de basar-hi 
les seves expectatives. Començar amb quasi mig centenar de 
professionals, de fet, és una declaració d’intencions: als Eua, 
el 2007, va arrencar amb trenta i ara en té dos-cents trenta, 
entre Washington i nova York. amb l’etiqueta de mitjà d’èxit i 

COMuNICACIÓ DIGItAl
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revolucionari a l’esquena, aterra ara a Europa disposat a sacse-
jar-ne també la cobertura periodística. “Volem ésser essencials 
per a la gent més informada i sofisticada, essencials per al nucli 
dur de la uE”, deia en la presentació John F. Harris, una altra de 
les seves cares públiques i editor en cap de la versió europea.

El model de Politico Europe és el mateix que el de Politico uS 
i volen demostrar que és exportable: notícies centrades en una 
dotzena de grans temes vinculats a la política, l’economia i 
l’administració pública, seguits exhaustivament, intensivament i 
detalladament; i un pla de negoci basat en un web obert amb 
alguns continguts exclusius de pagament per a subscriptors, a 
més d’una edició impresa setmanal (amb reportatges de més re-
corregut i entrevistes) amb un tiratge d’entre vint-i-cinc mil i trenta 
mil exemplars i distribuïts per Brussel·les i la resta de grans cen-
tres financers i polítics de la UE (Berlín, Londres i París).

Per a l’aventura europea, el nou mitjà s’ha associat al 50% amb 
el veterà grup editor alemany axel Springer: “Politico hi posa 
el model i nosaltres les arrels europees. la combinació funcio-
narà”, resumia sobre l’aliança Matt Kanminski.

N. de la R.- Poden conèixer Político CLICANT AQUÍ  

Ja es coneix l’informe Zo panorama 
digital abril 2015, de Zentihmedia

aquests dijous, dia 21, per la tarda, es va donar a conèixer 
l’informe Zo Panorama digital del mes d’abril de 2015, elaborat 
per Zentihmedia. Segons aquest informe:

* El 81% de les llars europees tenen accés a internet.
* un 61% dels espanyols es connecta diàriament, segons el 3er 
acumulat EGm de 2014.
* El 62% dels internautes considera que al connectar-se a inter-
net té menys temps per veure la TV.

COMuNICACIÓ DIGItAl

http://www.politico.com/
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* al llarg del dia, internet domina el consum de mitjans, excepte 
durant les hores dels àpats, centrades en la TV.

La inversió publicitària
Pel que fa a la inversió publicitària, l’informe de Zenith media 
diu:

* El 2014, la inversió Publicitària a internet es va mantenir amb 
un 21% sobre el total inversió en mitjans convencionals.
* la inversió en línia arriba als 956 milions d ‘€ (+ 8% respecte 
2013).
* la inversió en mobile representa un 9% (85,5 mill €) del total 
inversió a internet.
* Els sites amb més audiència continuen sent Google, Face-
book i YouTube.
* Serveis d’internet (98%), Entreteniment (93%), Portals (88%), 
Cercadors (87%) i Social media (87%) són les categories amb 
major percentatge d’usuaris actius.

d’altra banda, Facebook segueix líder en audiència amb més 
de 15 milions de visitants únics i l’audiència de Blocs supera 
els 14 milions d’usuaris únics. la penetració de Smartphones a 
Espanya és ja del 87%, mentre android segueix creixent i arriba 

a una quota del 81%. Google és la web més visitada, seguida 
de Facebook. Finalment, un 61% dels usuaris de mòbil es van 
connectar a Xarxes Socials en l’últim any.

la inversió publicitària en mobile va ser 85,5 milions d’euros, El 
25% més en respecte a la inversió del 2013; representa un 9% 
del total de inversió digital.

Els lectors d’El Butlletí de l’associació amiC poden accedir a 
l’informe sencer CliCanT aQuÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comu-
nicació)

L’aeDe valora el projecte conjunt amb 
Google

l’associació d’Editors de diaris Espanyols (aEdE) va valorar 
dijous passat el projecte digital news initiative anunciat per 
Google a finals d’abril per establir una col·laboració amb els 
principals diaris europeus. l’aEdE va recordar que “els edi-
tors són actors de referència” i que el 80% dels usuaris únics 
d’internet consulten mitjans digitals associats a aquesta entitat. 
l’aEdE es va mostrar “cautelosa” amb la iniciativa ja que en-

COMuNICACIÓ DIGItAl

http://www.amic.media/media/files/file_352_794.pdf
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cara no se sap com hi podran participar els editors de diaris. 
la junta directiva de l’aEdE va felicitar el president europeu, 
Claude Juncker, pel seu pla digital. (d’Efe)

La indústria del periodisme ha 
aconseguit dues extensions de 
domini especial: .press i .news

 
Els periodistes que tenen el seu propi lloc web o portafoli online 
segurament s’han enfrontat a vegades al problema d’escollir un 
nom de domini ideal: quan finalment en decideixen un, desco-

breixen que algú ja els el va prendre. ara, la indústria del perio-
disme ha aconseguit una extensió de domini especial: .press, 
un domini genèric d’alt nivell (gTld, en la sigla en anglès). El 
domini ja és a la venda des d’aquesta setmana.

Periodistes i mitjans han començat a fer servir .press, entre ells 
Charlie Hebdo, muck Rack, Freedom of the Press Foundation, 
iJnet, etc. Els periodistes poden comprar un domini .press per 
a un nou lloc, per redireccionar-ne un de ja existent, o fins i tot 
com una redirecció cap als seus comptes de xarxes socials. 
.press té potencial per quan és una extensió convenient per al 
periodisme i perquè els professionals poden aprofitar aquesta 
extensió en el seu treball.

i un altre segon domini interessant: el nou domini news, que 
prepara el terreny per captar l’actualitat més recent servint 
d’eina als mitjans de comunicació. l’extensió news permet a 
tots els mitjans de comunicació disposar d’un distintiu perquè 
els usuaris puguin llegir els seus continguts, per estar al corrent 
de les últimes tendències o notícies d’interès.

.news neix de l’interès dels mitjans i periodistes individuals, 
on podran establir-se com a fonts autoritzades d’informació. 

COMuNICACIÓ DIGItAl
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aquesta domini també serà útil a les empreses que tenen una 
secció de notícies pròpies. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Le monde ja té una edició matinal per 
a mòbils

El diari francès le monde ha posat en marxa una edició gra-
tuïta matutina específica per a dispositius mòbils que completa 
l’oferta informativa del diari en paper que es publica a la tarda 
i el portal. la matinale du monde està disponible de dilluns a 
divendres, a les 7 del matí, amb una selecció de continguts 
realitzada per la redacció, un terç de la qual gratuïts i la resta 
de pagament. Els abonats a les edicions impresa i digital de 
le monde poden accedir a tots els continguts de la matinale 
gratuïtament, i la resta s’hi poden subscriure per 6,99 euros 
mensuals.

La nova edició ha estat cofinançada pel fons de 60 milions 
d’euros que Google destina a la digitalització de la premsa fran-
cesa, i que a le monde l’any passat li van reportar 1,8 milions 
per a diferents projectes digitals. (de Comunicació 21)

estudi revela que twitter és usat com 
a eina professional per periodistes

un estudi revela que els pe-
riodistes britànics fan servir 
Twitter principalment (71%) 
com una eina professional. 
així ho indica l’últim informe 
de Cision, una companyia 
britànica que analitza el 
comportament dels comu-
nicadors i relacions públi-
ques. El 13% indica que 
usa xarxes socials regular-

ment quatre hores o més en el dia. a més, el 53.5% va precisar 
que no podria complir amb la seva tasca sense xarxes socials.

Els professionals de relacions públiques són les fonts més importants 
per als periodistes, seguit per experts o acadèmics. mentre que els 
periodistes tendeixen a percebre l’impacte dels mitjans socials en el 
seu treball com en general positiva, hi ha creixents preocupacions 
sobre la privacitat, seguretat de dades i valors periodístics.
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“no hi ha dubte que els mitjans socials segueixen exercint un 
paper clau en totes les àrees de treball de periodistes”, va dir 
Kristine Polo, coautora de l’estudi. 

N. de la R.- El Butlletí us acosta al treball de Cision CLICANT 
AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació i Cision)

addiccions digitals: realitats i mites

Experts adverteixen que l’ús excessiu de mòbil pot generar pro-
blemes de conducta. Resumim el què passa:

Hi ha un etiquetatge massiu cap a totes les persones que patei-
xen síndromes o trastorns. Tot això es converteix en patològic 
i tot és susceptible a ser medicat. Però per a diversos experts 
és, un error parlar de “malalties” quan un es refereix a aquestes 
noves conductes propiciades per noves tecnologies.

Els trastorns severs de vegades arriben per l’impuls de mirar 
constantment el telèfon encara no s’esperi cap trucada ni mis-
satge important, de vegades també per l’ansietat momentània 
que pot generar oblidar agafar l’aparell quan se surt de casa.

les noves tecnologies no són nocives. El que si preocupa és 
visualitzar un món on tant joves com adults, no es comuniquin 
cara a cara, on no es telefoni, on “amic” es comptabilitza en les 
xarxes socials.

a les consultes cada vegada es veuen més joves que substi-
tueixen la vida social real, per una vida virtual: es passen hores 
en les xarxes, juguen a videojocs ...

aquests problemes sorgeixen cada vegada que hi ha canvis en 
la vida. Simplement, s’han d’afrontar aquests problemes o tras-
torns, però en el fons res no canvia. Tot i així, etiquetar imme-
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diatament totes les noves conductes que van sorgint no sembla 
ser la millor recepta per prevenir comportaments que fins ara no 
es coneixien. (d’incrementa)
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La premsa és el segon mitjà “més 
neutral i creïble”. el primer, la ràdio
Per  Gonzalo Fernández / Prnoticias

  

Els professionals de la Comunicació i del periodisme trien a la 
ràdio com el mitjà de comunicació amb major neutralitat i credi-
bilitat segons es desprèn de l’estudi Prospectiva del sector de 
les Relacions Públiques a Espanya, elaborat per la consultora 
de Comunicació Torres i Carrera en col·laboració amb prnoti-
cias.

23 milions de persones es connecten diàriament a la ràdio a 
Espanya per informar-se o entretenir-se, segons les últimes da-
des recollides pel Estudi General de mitjans (EGm). Per la seva 

proximitat i immediatesa la ràdio segueix sent un dels mitjans 
de Comunicació preferits per informar-se i també el mitjà que 
millor valoració té entre els professionals de la Comunicació. 
Així ho ratifica aquest estudi realitzat entre professionals del 
sector de la Comunicació i del periodisme. Segons l’estudi, la 
ràdio és el mitjà de Comunicació que rep la major nota d’1 a 10, 
un 7 pel que fa a la percepció de neutralitat i credibilitat .

el segon mitjà més creïble és la premsa, digital i en paper, 
per aquest ordre
El segon mitjà més creïble és la premsa digital amb una nota del 
6,6 i a continuació la premsa escrita en paper amb el 6,5 de valora-
ció. A la part baixa de la classificació apareixen les xarxes socials 
i els portals web i blogs que obtenen cada un d’ells una valoració 
de 6,1 de nota. la pitjor posicionada respecte a la neutralitat i cre-
dibilitat és la televisió que tan sols obté una nota de 5,8.
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Pel que fa al consum, la premsa digital apareix com el mitjà 
de Comunicació predilecte per als professionals de la Comu-
nicació i el periodisme que han estat objecte d’estudi amb una 
puntuació d’aquest mitjà de 8,1 en una escala d’1 a 10.

En segon lloc, el mitjà preferit per informar-se per aquest grup 
són les xarxes socials amb un 7,6 de valoració. després aparei-
xen els portals web i els blocs amb un 6,9. Respecte a la ràdio 
i la televisió, a nota atorgada pels professionals enquestats és 
d’un 6,4 i 6,3 respectivament. Sorprenentment, la premsa es-
crita en paper és el mitjà que apareix amb pitjor valoració en el 
seu consum, tan sols un 5,9. així els diaris són l’últim mitjà en 
consum pels professionals de la Comunicació i el periodisme.

La manera en què la societat s’informa
l’estudi Prospectiva de les Relacions Públiques a Espanya 
també analitza el comportament dels professionals de la comu-
nicació i el periodisme i la manera de consum dels canals de 
comunicació. Segons l’estudi, el factor més votat i influent en 
la manera en què la societat s’informa és el nivell educatiu se-
guit de l’accés a la tecnologia que es posseeixi. d’altra banda, 
el 11,5% dels enquestats inclouria com altres factors influents 
l’edat, la professió i el nivell adquisitiu.

Entre les tendències que s’albiren en el sector de la Comuni-
cació i les relacions públiques, la mostra valora internet com el 
factor disruptiu clau. més informació CliCanT aQuÍ

Futur d’aimc: transparència i millores 
en el mesurament de l’eGm

l’associació per a la investigació de mitjans de Comunicació 
(aimC), va organitzar el seu dinar anual en la qual van participat 
directors de mitjans del sector de la publicitat i el màrqueting, 
en la qual es va realitzar la presentació anual. l’EGm va ser un 
dels protagonistes de les converses. a col·lació d’aquest tema, 
molt es parla en el sector de la neutralitat en el mesurament de 
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les audiències però què hi ha de cert en aquestes intencions? 
aquesta va ser una de les qüestions més destacades de les 
que es van plantejar.

Entre les novetats presentades, cal destacar l’increment 
d’entrevistes mitjançant qüestionaris online realitzats per AIMC 
marcas (passa del 10% al 20%) així com la recerca d’un millor 
mesurament del brand media. Carlos lozano, president execu-
tiu d’AIMC també va assenyalar la finalització del contracte el 
desembre del Baròmetre de Catalunya que s’està intentant re-
negociar a l’espera dels resultats de les eleccions. lozano tam-
bé va anunciar la creació d’un nou òrgan: un comitè d’auditoria.

De cara al futur, es va plantejar un augment en els esforços 
de comunicació amb l’objectiu de reforçar la imatge positiva 
d’aimC fomentant com un dels objectius principals la neutra-
litat. Es parla ja de mesurar els mitjans de forma transversal, 
com ara mitjançant el listening, viewing o el reading en comptes 
de mesurar oients, lectors o teleespectadors. Els anunciants 
experimenten la major part de la pressió des del punt de vis-
ta dels costos en aquest panorama descrit en el qual la trans-
parència, s’ha convertit en la gran aposta que el sector ha de fer 
en l’entorn digital sí de veritat es vol avançar cap a un futur amb 

igualtat d’oportunitats on la gran prioritat, és el mòbil. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

importants canvis a Zenithoptimedia 
per impulsar la transformació digital  

Zenithoptimedia, que, des de ja fa anys, s’ha caracteritzat pel 
seu lideratge en el món digital, ha realitzat un seguit de canvis 
per seguir impulsant la transformació en el món de les agències 
de mitjans. la primera d’aquestes novetats és el nomenament 
de Miguel Esteban com a Digital Officer. que serà el responsa-
ble de impulsar, facilitar i gestionar la transformació digital del 
grup i dels seus clients, amb responsabilitat directa sobre tots 
els actius digitals de la companyia i projectes clau en aquest 
entorn. això suposa “un pas més cap a una visió diferent del 
consumidor i de la manera en què la companyia connecta amb 
les persones”. 

la nova visió de Zenithoptimedia aposta pel consumidor i per 
la convergència dels mitjans, canals i plataformes de comunica-
ció com a eixos sobre els quals ha de pivotar l’estratègia de les 
marques, “traient tot el partit a les dades disponibles a través de 
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la tecnologia, per poder crear i establir connexions més perso-
nals, immersives i rellevants amb les persones.”

També Zenithoptimedia ha incorporat Cristina Barranco com a ma-
naging director de Performics Espanya, l’agència digital de Perfor-
mance màrqueting del grup. des de la seva posició, Barranco té 
com a principal objectiu centralitzar en Performics el coneixement 
en Performance màrqueting i tecnologies emergents, per tal d’oferir 
el millor servei als seus clients i als clients del grup. (d’aEC)

primera campanya de colombini casa  

alma media, en el seu primer treball per a Colombini Casa, ha 
proposat una estratègia centrada en la utilització del mitjà Re-
vistes, demostrant la seva idoneïtat per a construir notorietat i 
imatge. La comunicació, també busca reforçar els valors dife-
renciadors de la marca: disseny modern, funcional, amb una 
bona relació qualitat/preu i alt nivell d’assessorament, amb pro-
fessionals experts.

la campanya està dirigida a llars, en la seva gran majoria, amb 
fills petits i adolescents, sense oblidar aquells en què els fills 

ja “han abandonat el niu”, i compta amb dues línies creatives: 
una més institucional i una altra més de producte. (de Periódico 
Publicidad)

adeslas estrena campanya

L’asseguradora sanitària privada Adeslas llança la seva nova 
campanya publicitària, inspirada en la idea que “la salut és el 
primer”. Sota el claim “El primer és el primer”, la nova campan-
ya de l’asseguradora, signada per Comunica+a, té un to emo-
cional que recorda quines són les veritables prioritats a la vida. 
la campanya compta amb espots de TV de 20” i 10”, així com 
materials de digital, exterior, ràdio i accions de màrqueting viral. 
adeslas és la branca de salut de VidaCaixa. (d’ipmark)

Vueling confia a l’agència Garcia la 
seva publicitat local i internacional.

Vueling ha confiat en Garcia per gestionar el seu compte publi-
citari tant a nivell local com internacional. la companyia estrena 
campanya de publicitat amb un codi més transgressor i un nou 
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eslògan “Possible by Vueling”. l’empresa de branding Columna 
Colors i l’agència de publicitat Garcia han estat els encarregats 
de pilotar aquest nou projecte. Vueling impulsa la seva publici-
tat de cara a la propera temporada d’estiu donant un gir a les 
seves campanyes amb l’objectiu d’incrementar la seva notorie-
tat. (de Periódico Publicidad)

Campanya gràfica de Contrapunto 
bbDo per al nou smart Fortwo

Carlos Jorge i Félix del Valle segueixen treballant junts per 
l’última campanya gràfica de Contrapunt BBDO per al nou 
Smart Fortwo, Feel Free, de la marca mercedes. la campan-
ya il·lustra l’esperit dels conductors d’smart, tractant de captar 
l’interès de conductors amb ànima de motoristes. És prevista 
premsa i revistes. (de Programa Publicidad)
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microsoft aprima la surface 3 per 
insistir en l’era de la mobilitat extrema
Per Jm niEVES /abc_tecnologia 

microsoft aprima la Surface 3 per insistir en l’era de la mobilitat 
extrema. “No és més prima perquè no hem volgut”, ha afirmat 
Rafael Ríos, cap de Producte. la tauleta ja és a la venda des 
d’aquesta setmana i la versió més econòmica, amb 2 GB de 
Ram i 64 GB de disc dur, costa 599 euros

S’esperava des de fa temps. Quan el passat mes d’agost micro-
soft va anunciar el seu Surface Pro 3, la primera tauleta que és, 
a més, un portàtil amb totes les seves prestacions, es va trobar 

a cal un « company » més assequible, en la línia del que havia 
estat el anterior Surface 2 RT.

Surface 3 hereta del seu germà gran, el Pro 3, moltes de les se-
ves característiques i funcionalitats, però es presenta a un preu 
molt més assequible. Tampoc és casualitat que microsoft s’hagi 
decidit, quan ja sona proper l’anunci d’un nou iPad mini (el 4). 
Estem davant d’un dispositiu més petit i lleuger, amb una pan-
talla de 10.8 polzades (enfront de les 12 del Pro 3) i un pes de 
622 grams. (enfront dels 800 del Pro 3). També el gruix és una 
mica menor, 8.7 mil·límetres (el gruix del Pro 3 era de 9,1 mm.).
  
Es tracta d’una tauleta que pot reemplaçar per complet al portàtil. I per 
això portar un port uSB complet, el que marca el gruix del dispositiu. 

sense ventilador
la nova Surface 3 compta amb un xassís fabricat en un aliatge 
de magnesi, un luxe que molt pocs es poden permetre causa 
del seu elevat preu. a canvi, és quatre vegades més lleuger que 
l’alumini i molt més resistent. 

Pel que fa al processador, microsoft ha optat per aquest model 
per un intel atom X7, bastant menys potent del de Pro 3 però 
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més que suficient per moure amb agilitat totes les aplicacions 
de la tauleta que, de fet, és més ràpida que les dues terceres 
parts dels ordinadors portàtils que hi ha actualment al mercat. 
acompanyen al processador 2 o 4 GB de Ram, segons la ver-
sió que triem. i sí, l’equip no porta ventilador. la seva bateria 
permet, segons el fabricant, reproduir vídeo durant deu hores 
seguides. Si utilitzem el carregador subministrat podrem gaudir 
d’un sistema de càrrega ràpida que permet una càrrega com-
pleta en només 2,8 hores.

Hi haurà versions WiFi i lTE, amb 2 o 4 GB de memòria 
Ram i 64 o 128 GG de memòria d’emmagatzematge. a més, 
es fabricarà una versió especial (una mica més econòmi-
ca) amb 32 GB de memòria i destinada a col·legis i centres 
d’ensenyament.

la pantalla replica les característiques de la del Surface Pro 3. i 
excepte per la grandària (10.8 polzades enfront de 12), conser-
va una resolució de 1.920 x 1.280 píxels i el format 3:2, el més 
semblant a un bloc de notes, un punt important de diferenciació 
per als de Redmond respecte a altres fabricants. Per descomp-
tat, la Surface 3 inclou un llapis òptic (Pen) amb 256 nivells 
de pressió i que elimina el molest efecte Parallax pel qual els 

traços que dibuixem en pantalla semblen no estar en el lloc 
exacte en què donem suport a la punta del llapis.

Des 599 euros
Al final, l’experiència d’ús és exactament la mateixa que tindríem 
amb un bloc de notes. Fins i tot en les cantonades de la pantalla, 
on molts punters solen donar errors. El Pen, a més. no és un 
simple tros de plàstic sinó que té el mateix aspecte i pes que un 
bolígraf de veritat, i dels bons. El punter, finalment, inclou dues 
aplicacions exclusives, una per subratllar (“dose Board”) i una al-
tra (“Staff) que reconeix les notes musicals i, després de dibuixar-
les a ma, les trasllada directament a un pentagrama.

la càmera frontal és de 8 megapíxels amb sistema de autofo-
cus i de la frontal, de 3.5 megapíxels és de gran lluminositat, 
el que permet obtenir imatges clares en ambients foscos i amb 
poca llum. Per descomptat, el nou model també compta amb 
“Type Cover”, una tapa-teclat extraordinàriament fina i lleugera, 
característica dels anteriors models de Surface i que és ja un 
senyal d’identitat d’aquest dispositiu.

la nova Surface 3 està a la venda i la versió més econòmica, 
amb 2 GB de Ram i 64 GB de disc dur, costa 599 euros. les 
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versions amb lTE trigaran una mica més a arribar. El dispositiu 
serà actualitzable, des del principi, a Windows 10, la nova ver-
sió del sistema operatiu de microsoft.

sis eines imprescindibles per al 
periodisme de dades
Per Rosa muñoz / Eco inteligencia Editorial

Internet és una font inesgotable de dades, la qual cosa dificulta 
el seu maneig. Però els mitjans no poden perdre l’oportunitat 
de créixer digitalment explotant el Big data, per la qual cosa 
es fa més necessari que mai incorporar a la plantilla a experts 

en l’anàlisi de dades i dotar els professionals veterans de tec-
nologia suficient per treballar amb gran quantitat d’informació. 
aquestes eines de fàcil maneig destacades per Forbes poden 
ajudar-nos en el dia a dia.

1. checkdesk: si hi ha alguna cosa que porta de cap als pe-
riodistes és la dificultat per verificar les informacions que es 
publiquen a les xarxes socials. aquesta plataforma permet als 
ciutadans compartir fotos, vídeos, tuits, etc., sobre qualsevol 
informació d’interès periodístic. Els periodistes tradicionals po-
dran utilitzar aquest material per elaborar una notícia amb la 
tranquil·litat que dóna saber que la informació ha estat corrobo-
rada pels membres de la comunitat.

2. Logikcull: ideal per recopilar i organitzar documents de for-
ma senzilla i ser consultats en qualsevol dispositiu. Per trobar-
los s’utilitzen avançats filtres de categorització i fins i tot es pot 
localitzar un pdf que no tingui text gràcies al reconeixement òp-
tic de caràcters.

3. Google media tools: Google posa a disposició dels perio-
distes eines dissenyades per facilitar la feina a la redacció. Els 
professionals compten amb l’ajuda de mapes interactius per fer 
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més atractiva una informació, formularis per llançar enquestes 
online o la possibilitat de realitzar hangouts en directe a través 
de Google+ i YouTube, entre d’altres.

4. storify: aquesta aplicació permet recopilar informació provi-
nent principalment de les xarxes socials. Els periodistes poden 
veure en temps real de què parla la gent i crear contingut a 
través d’una interfície de fàcil ús.

5. citizen Desk: avui dia qualsevol usuari pot convertir-se en 
corresponsal. Per això existeixen eines com aquesta, que per-
met recopilar, verificar i publicar informes enviats pels ciuta-
dans, normalment denúncies de qualsevol tipus, i construir una 
xarxa de fonts que es comuniqui a través de l’aplicació.

6. twitter counter: Permet el seguiment exhaustiu d’un comp-
te de Twitter. Els periodistes podran veure l’impacte que ha 
tingut una publicació, determinar el millor moment per tuitejar 
alguna cosa i descobrir amb quina tuits interactuen els usua-
ris. d’especial interès és l’anàlisi dels seguidors: es pot obtenir 
més informació d’un perfil determinat i comprovar quins són els 
usuaris amb més activitat i èxit en aquesta xarxa per dedicar 
especial atenció.

els operadors podrien bloquejar la 
publicitat en els telèfons mòbils

En ple auge de la publicitat en mòbils, un operador europeu de 
telefonia -del qual no es coneix el nom- ha arribat a un acord 
amb Shine, una start-up israeliana que ha desenvolupat una 
tecnologia per bloquejar els anuncis que arriben als telèfons de 
els usuaris. d’acord amb una informació que publica Financial 
Times, la tecnologia desenvolupada per Shine és capaç de blo-
quejar anuncis display. aparentment, el seu sistema no seria 
capaç de bloquejar la publicitat que apareix en els ‘timelines’ de 
xarxes socials com Facebook o Twitter.

El primer operador de telefonia que ha decidit col·laborar amb 
l’start-up’ israeliana podria implementar en els telèfons, a decisió 
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dels clients, la tecnologia de bloqueig publicitari abans que fina-
litzi aquest any. És més, segons un article que publica Business 
insider, els usuaris que decideixin aplicar el bloqueig publicitari als 
seus dispositius estalviarien en dades. i és que, d’acord amb da-
des de Shine, la publicitat que arriba als telèfons mòbils consumeix 
entre un 10% i un 50% dels plans de dades. (de marketing news)

tone, l’extensió de chrome per a 
compartir adreces “de viva veu”

dos enginyers de Google, alex Kauffmann i Boris Smus, han pre-
sentat un revolucionari invent que, asseguren, sols van trigar una 
tarda a desenvolupar. Es diu Tone i és una extensió per al navega-
dor Chrome que permet de compartir una adreça d’internet amb un 
ordinador pròxim a través del so. Tal com fem els humans quan som 
a prop els uns dels altres, si dos ordinadors o més tenen aquesta 
eina instal·lada i el micròfon obert es poden passar “de viva veu” 
una uRl sense haver de recórrer a programes de missatgeria.

Kauffmann i Smus es van adonar que, arran de la multipli-
cació d’aparells digitals al voltant nostre, s’havia disparat 
paral·lelament la complexitat de coordinar-los i de moure ma-

terial i continguts entre si. Sistemes com el correu electrònic i 
dropbox, per exemple, veien que facilitaven molt la compartició 
de fitxers a tot el món, però per a compartir coses amb gent que 
era a prop potser no eren les eines més adequades. a través 
d’un vídeo es pot veure el senzill funcionament d’aquesta ex-
tensió. CliCaR aQuÍ  (de Vilaweb)

Wordpress, el cms més popular del 
món

Són molts els petits editors que aposten per WordPress per 
crear el seu web o blog. les xifres avalen l’ús d’aquest CmS. 
Estadístiques que confirmen la seva popularitat a tot el món. 
Cada vegada són més les webs que utilitzen WordPress. Ha 
augmentat el seu percentatge d’ús a nivell global i encara més 
si de pàgines amb CmS es tracta. En aquest últim cas, parlem 
de més del 60% de pàgines construïdes en WordPress del total 
que usen CmS. les paraules clau “WordPress” i “WP” aconse-
gueixen 37 milions de cerques al mes. 

la comunitat de desenvolupadors també va en augment. Cada 
dia són més les plantilles i plugins disponibles per a fer ús d’ells. 
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Gratuïts i de pagament, en l’actualitat hi més de 30.000 plugins 
que amplien les funcionalitats que porta WordPress per defec-
te. En l’era del màrqueting de Continguts i del valor del perio-
disme de proximitat, parlem d’un milió i mig de nous posts diaris 
escrits a través de WordPress. També, es realitzen al mes al 
voltant de cinc milions i mig de comentaris. no hi ha dubte que 
WordPress és la plataforma triada per la gran majoria. (d’aEC)

Google planeja introduir un botó de 
compra

Google està estudiant el llançament d’un botó situat al costat 
dels resultats de les recerques que permeti als usuaris realitzar 
una adquisició directament des del cercador. El nou botó es 
llançaria en les properes setmanes.
El nou botó no apareixeria en tots els resultats de les cerques. 
l’opció de compra només estaria disponible en els resultats de 
cerca destacats (de pagament) i en la secció de compres de 
Google. Els usuaris que decideixin tancar una compra a través 
d’aquest botó seran redirigits a una altra pàgina de productes 
que també portarà la marca de Google. En aquest espai po-
dran tant personalitzar les seves comandes com triar el mètode 

d’enviament abans de realitzar la seva adquisició. Fins ara, els 
internautes que compren a la secció de compres de Google 
són redirigits fins a les botigues en línia dels venedors.  (de 
mas Hable)

microsoft prepara una app de xat per 
a iphone

la nova app de microsoft, ano-
menada Flow, seria un acom-
panyament a outlook i estaria 
dissenyada per oferir converses 
ràpides, naturals i fluides sense 
necessitat de fer ús d’assumptes, 
salutacions o signatures, a di-
ferència del correu electrònic al 
qual estem acostumats. Pel que 

sembla, el moviment seria similar al que la mateixa companyia 
ja va fer amb Skype uns mesos enrere presentant Qik. En el 
seu moment, Qik es va descriure com una aplicació lleugera de 
vídeo-missatges que es desfeia de la majoria de funcionalitats 
del seu germà gran Skype per tal de ser més simple i ràpida.
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La notícia sobre Flow no ha estat confirmada ni desmentida per 
microsoft. Tanmateix, el fet que la descripció de la futura app es 
trobés en els servidors de l’empresa, i que segueixi l’estratègia 
que la mateixa companyia ja ha emprat amb anterioritat en al-
tres aplicacions, la fan d’allò més versemblant. (de Via Empre-
sa)
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salvador cot, toni batllori, Xavier 
Graset, “valor afegit”, canal reus 
tv i agustí de uribe-salazar, premis 
nacionals de comunicació 2015
Per Govern.cat

El jurat de la XV edició dels Premis nacionals de Comunica-
ció, reunit dilluns al Palau de la Generalitat, ha decidit atorgar 
els guardons d’enguany a l’humorista gràfic Toni Batllori, en la 
categoria de Premsa; al programa Valor afegit de TV3, en la ca-
tegoria de Televisió; al periodista Xavier Graset, en la categoria 
de Ràdio; al periodista Salvador Cot, en la categoria de mitjans 

d’arrel digital; al Canal Reus TV, en la categoria de mitjans de 
proximitat, i al professional de Relacions Públiques, agustí de 
uribe-Salazar, en la categoria de Publicitat. El lliurament dels 
premis tindrà lloc el proper 4 de juny en un acte presidit pel 
president de la Generalitat, artur mas, al Palau de la Generalitat

El jurat ha valorat de Toni Batllori la seva dilatada trajectòria 
com a ninotaire i humorista gràfic i especialment l’anàlisi esmo-
lada de l’actualitat que ofereix des de la tira de sàtira política 
que publica, fa més de vint anys, al diari la Vanguardia.

En la categoria de Ràdio, el jurat ha volgut guardonar el perio-
dista Xavier Graset, actualment director del programa l’oracle, 
de Catalunya Ràdio, també per la seva trajectòria professional, 
que s’ha desenvolupat principalment a la ràdio pública catalana 
però també en altres mitjans com TV3 o Canal Reus TV i en la 
premsa de proximitat. 

En la categoria de Televisió, el jurat ha premiat el programa 
d’informació econòmica Valor afegit, de TV3, que acumula ja 
més de 500 emissions i 13 anys en antena, per haver-se man-
tingut fidel a la seva tasca divulgativa i de servei públic amb uns 
continguts rigorosos i de qualitat.

COMuNICACIÓ EStRAtÈGICA
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Pel que fa a la categoria de mitjans d’arrel digital, el jurat ha 
valorat la tasca de Salvador Cot al capdavant de l’edició digital 
del diari El Punt avui avui i de nació digital, mitjans que sota la 
seva direcció van assolir el lideratge en el rànquing d’audiència 
dels digitals en català. actualment, Cot dirigeix El Singular di-
gital.

El jurat dels Premis nacionals de Comunicació també ha re-
conegut, en la categoria de mitjans de proximitat, Canal Reus 
TV, una de les televisions locals de referència a Catalunya. la 
televisió va néixer el 1998 per iniciativa d’un col·lectiu de tretze 
socis, professionals del periodisme i la comunicació formats a 
Reus i el Camp de Tarragona, entre els quals es troben andreu 
Buenafuente, Carles Francino, Josep maria martí o Josep ma-
ria Girona.

Finalment, agustí de uribe-Salazar ha estat guardonat amb el 
Premi nacional de Comunicació en la categoria de Publicitat. 
Pioner de les Relacions Públiques a l’Estat espanyol i amb 50 
anys d’exercici professional, és president de Gabinet uribe des 
de 1977. Ha estat president de l’agrupación Española de Rela-
ciones Públicas (aERP); fundador i president de l’asociación de 
Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación 

(adECEC), patronal del sector, i fundador i primer vice-degà 
del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
entre altres.

Els Premis van ser creats l’any 1999 amb motiu dels 75 anys 
del naixement de la primera emissió regular de ràdio a Cata-
lunya. l’objectiu dels guardons és atorgar un reconeixement a 
les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a 
Catalunya, tant si han estat realitzades per professionals com 
per qualsevol entitat pública o privada. 

El jurat del Premis nacional de Comunicació està presidit 
en aquesta edició pel secretari de Comunicació del Govern, 
Josep martí, i el formen el president del Consell audiovisual 
de Catalunya, Roger loppacher; la directora de  Comunica-
ció de la diputació de Barcelona, mònica Fulquet; el degà del 
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
Ton del Pozo; l’exdegà del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, Josep maria martí; la membre del  Comitè Executiu de 
la Federació d’associacions d’Editors de Premsa, Revistes i 
mitjans digitals en Català, Helena Solà, i el doctor i professor 
de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la uRl, Josep 
lluís micó.

COMuNICACIÓ EStRAtÈGICA



aCTualiTaT ComuniCaCió diGiTal PuBliCiTaT i mÀRQuETinG noVES EinES ComuniCaCió ESTRaTÈGiCa En PRoFundiTaT

El ButllEtí de l’amic

els silencis mediàtics, segons el Grup 
barnils

El Grup de Periodistes Ramon Barnils i la Fundació Catalunya 
van presentar al CPC l’anuari mèdia.cat. Els silencis mediàtics de 
2014. la cinquena edició del llibre recull dotze reportatges sobre 
temes que no van tenir una cobertura destacada en els mitjans de 
comunicació dels Països Catalans de l’any passat. Entre alguns 
dels reportatges que publica l’anuari, cal destacar el referent a 
l’opacitat dels comptes de Societat Civil Catalana. l’entitat, agluti-
nadora de l’espanyolisme civil a Catalunya, hauria multiplicat per 
15 els seus ingressos durant la segona meitat del passat 2014. 

El recopilatori del Grup Barnils també tracta d’altres temes de relle-
vància, com, per exemple, les connexions de quatre filials de Gas 
Natural amb la màfia siciliana; el quàdruple augment de beneficis 
de l’empresa Gilead Science; l’alarmant destrucció d’ocupació pú-
blica al País Valencià o el passat de l’alcalde del PP de Palma com 
a assessor d’embargaments i execucions hipotecàries. 

El projecte de periodisme d’investigació compta amb el suport 
de 549 micromecenes, a més del Col·legi de Periodistes de Ca-

talunya i de les facultats de periodisme de la uaB, uPF, uRl, 
uV, uVic i udl. Finalment, l’entitat recuperarà el premi Ramon 
Barnils, de periodisme d’investigació, per tal de fomentar-ne la 
pràctica arreu dels Països Catalans. (d’aCn)

el proper 31 de maig s’acaba el 
termini d’admissió de projectes per al 
premi de recerca en nous models de 
negoci

l’associació de mitjans d’informació i Comunicació, amiC, en 
col·laboració amb la Xarxa Vives d’universitats, té anunciada la 
convocatòria d’un premi de recerca en nous models de negoci 
per a empreses de Periodisme de Proximitat, amb el patrocini 
de Banc Sabadell, dirigit a docents, investigadors i estudiants de 
doctorat de les Facultats de Ciències de la Comunicació dels te-
rritoris de parla catalana, destinat a abordar qualsevol qüestió re-
lacionada amb els models de negoci de les empreses catalanes 
de mitjans de proximitat en tots els seus vessants, però sempre 
amb la inclusió dels mitjans digitals i la premsa de proximitat, 
gratuïta o de pagament. El premi està dotat amb 6.000 euros.
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la prorroga per a l’admissió dels projectes de treballs de re-
cerca acabarà el proper 31 de maig de 2015, a les 12 de la nit. 
Els projectes han de ser tramesos a l’adreça electrònica comu-
nicacio@amic.media, indicant en el tema: “Premi de Recerca”. 
Una vegada acceptat un projecte, l’organització ho confirmarà 
al destinatari via correu electrònic. També està prorrogada la 
data en la qual es donarà a conèixer públicament el veredicte 
del jurat, que serà durant la primera quinzena del mes de juliol 
de 2015.

Jornada sobre Llengua i societat als 
territoris de parla catalana 

  
la direcció General de Política lingüística del departament de 
Cultura de la Generalitat organitza per al proper 17 de juliol la 
iii Jornada sobre llengua i Societat als Territoris de Parla Cata-
lana, en el transcurs de la qual es presentarà l’anàlisi de les da-
des més destacades de l’Enquesta d’usos lingüístics de la po-
blació 2013, a càrrec d’experts de la mateixa direcció General, 
de l’idESCaT i de diverses universitats catalanes. la Jornada 

permetrà conèixer de prop els principals factors que incideixen 
en l’ús de les llengües a Catalunya a partir de dades objectives. 
  

un altre objectiu de la iii Jornada sobre llengua i Societat als 
Territoris de Parla Catalana és informar sobre l’extensió de 
l’Enquesta d’usos lingüístics al conjunt de territoris de parla ca-
talana i presentar els primers resultats obtinguts. Els periodis-
tes de mitjans de proximitat que estiguin interessats a assistir a 
la Jornada s’hi poden inscriure fins al 15 juliol. La pàgina amb 
el programa provisional i el formulari d’inscripció la podeu con-
sultar CliCanT aQuÍ  
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Dimecres, 27 de maig, nit de les 
revistes i la premsa en català

  

Com ja es va informar des d’El Butlletí, el mensual gratuït la 
Borrufa i el diari digital delCamp.cat han estat guardonats com 
a millors publicacions de l’any, premi que comparteixen amb la 
revista valenciana Saó i el setmanari penedesenc El 3 de vuit, 
segons el jurat de la nit de les Revistes i la Premsa en Català 
organitzat per la Federació d’associacions d’Editors de Prem-
sa, Revistes i mitjans digitals.

durant l’acte que se celebrarà el proper 27 de maig a la seu 
de l’Espai Endesa, el jurat també premiarà a la capçalera digi-
tal de cultura nuvol.cat que rebrà una menció especial com a 
mitjà digital, l’empresa Totmedia que recollirà el premi a la mi-
llor empresa editorial; la recent creada revista digital esportiva 
Fosbury, com a millor nova publicació i la revista Girones, per 
al millor reportatge pel treball “immigració i barraquisme”. En 
total, doncs, són guardonats cinc mitjans de l’associació amiC.
 
Els guanyadors han estat seleccionats entre més d’una setan-
tena de candidatures de mitjans de comunicació associats a 
alguna de les tres entitats que conformen la Federació:  amiC, 
aCPC i aPPEC.  aquest any l’acte serà presentat per l’escriptor 
i periodista màrius Serra i es farà sota el lema “Som la veu, 
som país, som futur” a seu de l’Espai Endesa, de l’avinguda de 
Vilanova de Barcelona. (d’aEC)

atorgats els premis GoliaD

El conseller delegat del diari ara, Salvador Garcia Ruiz, va 
recollir dijous passat el premi Goliad a la millor iniciativa en 
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premsa escrita, atorgat a aquest diari per “haver-se convertit 
en un mitjà de capçalera amb menys de cinc anys d’antiguitat”. 
El jurat ha destacat també que l’ara “ha apostat per una edició 
i una redacció escrita exclusivament en català” i “s’ha convertit 
en un mitjà defensor de la cultura i els costums catalans sense 
deixar de banda la informació de la resta del món”.

Els premis, que són atorgats pels 300 estudiants de publicitat i 
relacions públiques de la universitat abat oliba, van reconèixer 
també el programa de la Cadena SER Hoy por hoy, en l’apartat 
de ràdio; el concurs de la 2 Saber y ganar, en televisió, i el blog 
sobre publicitat We love advertising, en l’apartat d’iniciatives 
online. Joan Costa, expert en comunicació corporativa, es va 
endur el premi a la trajectòria, mentre que el desaparegut presi-
dent del grup Planeta, José manuel lara Bosch, va ser recone-
gut amb un premi honorífic.
En els apartats de publicitat, l’anunci de Turisme d’andorra va 
guanyar el premi al millor espot, General Òptica el de branded 
content i monta el pollo por navidad el de campanya de valors 
humans. També van ser guardonats l’anunci de loteries com 
a falca radiofònica, la campanya de la Cocinera en xarxes so-
cials i Burger King com a gràfica. El premi a l’esdeveniment de 
l’any va ser per a mini. (d’ara)

quim torra, nou director de revista 
de catalunya

l’editor, escriptor i actualment director d’El Born Centre Cultu-
ral, Quim Torra, és el nou director de la publicació Revista de 
Catalunya. d’aquesta manera, Torra pren el relleu al professor 
Josep maria Roig i Rosich, que ha dirigit la revista els últims tres 
anys i mig i, segons els seus responsables, “l’ha consolidat en 
un moment de dificultats”. Roig deixa el càrrec a petició pròpia. 

Revista de Catalunya té 90 anys d’història, durant els quals ha 
contribuït al debat intel·lectual del país, a la reflexió i la recer-
ca i ha estat dirigida per antoni Rovira i Virgili, Ferran Soldevi-
la, armand obiols, max Cahner, albert manent i Roig Rosich. 
Torra considera que la revista ha de continuar “trobant el seu 
espai” en l’humanisme, l’assaig i la contemporaneïtat, i ha de 
ser capaç de “reflectir les palpitacions” dels temps presents i 
del moment de cruïlla actual tant polític com cultural, social i 
econòmic. Revista de Catalunya té prop de mig miler de subs-
criptors. En els pròxims mesos, es faran presentacions del nou 
equip. (d’aEC)

COMuNICACIÓ EStRAtÈGICA



aCTualiTaT ComuniCaCió diGiTal PuBliCiTaT i mÀRQuETinG noVES EinES ComuniCaCió ESTRaTÈGiCa En PRoFundiTaT

El ButllEtí de l’amic

mor, als 62 anys, montserrat casals, 
periodista i historiadora literària 

la periodista i historiadora literària montserrat Casals i Coutu-
rier (Sabadell, 1952) va morir dilluns a Barcelona, als 62 anys, 
a conseqüència d’un càncer. En l’àmbit literari s’havia centrat 
en l’obra de l’escriptora mercè Rodoreda, de la qual havia pu-
blicat diversos estudis. Com a periodista havia treballat a El 
País, Tele/eXprés, TVE i Catalunya Ràdio. montserrat Casals 
era germana de la presidenta d’Òmnium Cultural, muriel Ca-
sals, i parella del periodista octavi martí. (d’aEC)
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assemblea general de la premsa en 
llengües regionals europees a croàcia
Per Bojan Brezigar, periodista, exdirector del diari en eslovè 
Primorski (especial per a El Butlletí)

del 14 al 17 d’aquest de maig, la ciutat croata d’opatija va ser 
la seu de l’assemblea General de midaS, l’associació Europea 
de diaris en llengües regionals i minoritàries. Hi van assistir 
representants  dels diaris de Catalunya, País Basc, Croàcia, 
itàlia, Eslovàquia, alemanya, dinamarca, Romania, letònia i 
lituània, en total més de trenta directors i caps de redacció. 

la reunió va ser organitzada pel diari de la minoria italiana a 
Croàcia la voce del popolo.

l’assemblea pròpiament dita es va fer el divendres, 15 de maig, 
a Villa antonio, seu de la Comunitat italiana de opatija. la 
presidenta de midaS, Edita Slezáková, directora del diari en 
llengua hongaresa uj Szó, publicat a Bratislava, Eslovàquia, va 
destacar la importància de la relació entre els diaris en idiomes 
regionals o minoritaris europeus per a algunes iniciatives con-
juntes que l’organització realitza durant els últims anys. El curs 
passat va veure com s’acababa amb èxit el projecte del Parla-
ment Europeu Citoyen, en el qual hi ha estat involucrats 7 diaris 
de 6 estats membros de la uE. d’altranda, midaS ha continuat 
amb la iniciativa de les visites d’estudi per a joves periodistes; 
l’any passat els periodistes de 5 diaris associats van fer pràcti-
ques amb la minoria turca a Grècia, mentre que aquest any la 
visita tindrà lloc a la comunitat retorromance a Suïssa.

molt interessant va ser la part relativa a la informació sobre la 
situació de les llengües minoritàries a Croàcia. Van parlar el 
parlamentari Europeu ivah Jakovcic; el president de la unió ita-
liana, l’organització de la minoria italiana a Croàcia i Eslovènia, 
maurizio Tremul, i altres representants de la minoria italiana. 
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Els representants dels diaris assistentes van tenir uns amplis 
canvis d’impressions per tal de coordinar estratègies i estimular 
la cooperació en les àrees d’intercanvi d’informació, impressió, 
presència digital i comercialització de les capçaleres associa-
des.

Com és costum en aquestes assemblees, el punt més important 
de la trobada va ser el premi periodístic otto von Habsburg, que 
midaS atorga anualment a un periodista d’un diari de circulació 
nacional, i en l’idioma de la majoria de l’Estat del premiat, per 
escriure adequadament sobre els problemes de les minories 
lingüístiques. aquest any, el jurat va triar per unanimitat el perio-

dista croat inoslav Besker, per la publicació de diversos articles 
sobre els problemes de les minories a Europa i el món, dirigits 
a la millora de les minories con a fet enriquidor i ser al mateix 
temps un important element cultural de la societat.
 
El premi midaS, dedicat als periodistes dels diaris de les mino-
ries, en canvi s’assigna a tres periodistes joves del diari danès 
Flensborg avis, publicat a alemanya, per un projecte que impli-
ca l’ús de les tecnologies més avançades per a lectors joves 
de la comunitat lingüística danesa a alemanya. (Fotos: midaS 
Press)
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Divulgació científica
Per abel mariné, professor emèrit de Farmàcia uB / El Punt 
avui

  

des del 2002, la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tec-
nologia (Fecyt) publica, cada dos anys, una enquesta sobre 
la percepció social i els coneixements de la població sobre 
aquestes qüestions i el seu interès. ara s’acaba de publicar la 
de 2014, i demostra que l’interès espontani per la ciència ha 
augmentat respecte als temps d’inici d’aquest estudi, però se-
gueix baix. només un 15% dels enquestats el manifesten, i més 
els homes que les dones. Part dels que no dediquen atenció a 

la ciència afirmen que no entenen d’aquests temes, i els més 
grans creuen que es van quedant fora dels circuits d’informació 
per culpa de les noves tecnologies. 

no deixa de ser un consol que gairebé el 60% dels ciutadans 
pensi que la ciència aporta més beneficis que perjudicis, en-
front d’un 5,3% que creu el contrari. Entremig, un 26% afirma 
que els aspectes positius i negatius de la ciència estan equi-
librats. El nivell de la cultura científica també augmenta, però 
segueix havent-hi llacunes importants: més de la meitat de les 
persones enquestades creuen que els antibiòtics serveixen per 
a malalties causades per virus, com la grip, un 30% pensa que 
els humans vam conviure amb els dinosaures i gairebé el ma-
teix percentatge creu que el Sol gira entorn de la Terra. Per 
tant, és necessari fer arribar la cultura científica a tota la so-
cietat i promoure’n la divulgació. Hem de partir de la base que, 
segons l’esmentada enquesta, les fonts d’informació científica 
de la població general són, fonamentalment, internet i televisió, 
seguides a certa distància per premsa, ràdio, llibres i revistes. 
les universitats han de participar en aquesta tasca. ortega y 
Gasset ja considerava que les seves missions eren docència, 
recerca i difusió de la cultura, o extensió universitària, és a dir, 
fer arribar els coneixements més enllà de les aules i els en-
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senyaments reglats perquè les universitats, si més no les pú-
bliques, es paguen en gran part amb els impostos de tothom, 
els que hi van i els que no hi van, i aquests també tenen dret a 
gaudir dels seus coneixements. la universitat de Barcelona ho 
fa a través d’uB divulga i de la distinció que atorga a les millors 
activitats de divulgació científica i humanística, i la Universitat 
Pompeu Fabra (uPF), que té una sòlida tradició a través de 
l’Observatori de la Comunicació Científica, ha aprovat la crea-
ció del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat, 
amb l’objectiu de fomentar la cultura científica en la ciutadania. 
aquest centre el dirigeix Gema Revuelta i té l’assessorament 
d’òrgans col·legiats presidits pel periodista científic Vladimir de 
Semir, que acaba de publicar el llibre decir la ciencia. divulga-
ción y periodismo científico, de Galileo a Twitter.

La divulgació científica no és un fet nou. Ens ho explica Sergi 
Cortiñas, periodista i professor de la uPF, al llibre Història de 
la divulgació científica (2009). Un dels primers divulgadors va 
ser Galileo Galilei, que volia aproximar-se al poble en la llengua 
vulgar. Els que no saben que la Terra gira al voltant del Sol 
no deuen saber qui era. Illustres científics i humanistes s’han 
dedicat també a la divulgació, com diderot, aragó, Buffon, 
Flammarion, Goethe, Humbolt, Priestley, Faraday, darwin, Hei-

senberg, Schrodinger, Einstein, asimov, Sagan, Watson, i molts 
altres, sense oblidar que també en va fer Jules Verne.

deia Joan Barril, amb raó, que “la feina de l’articulista no és la 
d’un professor”, però si estigués entre nosaltres li proposaria 
una excepció per als científics i els periodistes especialitzats, 
que ens hem d’esforçar a divulgar la ciència, en tots els àm-
bits possibles, amb rigor i alhora de manera entenedora. Hi ha, 
però, una qüestió que m’inquieta: els que es pensen que el Sol 
gira al voltant de la Terra, ens llegiran o escoltaran, o seguiran 
tan feliços instal·lats en la seva ignorància?
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per què el periodisme multimèdia ha 
de ser un esforç d’equip
Per Gabriel Guzman / iJnet

Els periodistes que han adquirit habilitats com la codificació, 
la fotografia i el disseny poden començar a treure’s un pes de 
sobre. “Els dies dels periodistes que carreguen amb grans mo-
txilles s’estan acabant”, diu el veterà periodista multimèdia an-
drew deVigal, en una entrevista per iJnet. “Quan un individu 
intenta fer-ho tot, de vegades pateix”.

deVigal té anys d’experiència treballant i dirigint equips. En la 
seva carrera ha estat editor multimèdia del new York Times, 

director creatiu de la companyia  Second Story i director de 
disseny del Chicago Tribune. actualment dirigeix la càte-
dra d’innovació periodística i interacció cívica a la universitat 
d’oregon, és cofundador de a Fourth act (un col·lectiu que 
construeix comunitat i interaccions al voltant de reportatges) i 
és curador del lloc  interactive narratives , un compendi de les 
millors narracions visuals disponibles en línia.

iJnet va parlar amb deVigal sobre les seves opinions sobre el 
periodisme multimèdia, sobre la manera en què els mitjans tra-
dicionals estan incorporant els avenços digitals i sobre la impor-
tància de construir equips a l’hora de tirar endavant projectes 
interactius.

atès que la majoria de les peces interactives de notícies uti-
litzen diferents tipus de suports, creus que la col·laboració 
entre especialistes de diferents plataformes de mitjans és 
important?
Definitivament. Crec fermament en la col·laboració com una 
manera d’elevar l’experiència dels individus per alimentar a un 
col·lectiu. no em mal interpretis: algunes persones poden fer 
una, dues i fins i tot tres coses veritablement bé. Però quan co-
mences a treballar amb la complexitat de múltiples plataformes 
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de mitjans, és més intel·ligent col·laborar amb algú que estigui 
capacitat per fer millor la feina.

creus que els mitjans més vells i establerts com el new 
York times estan incorporant aquestes plataformes de 
forma efectiva? en cas negatiu, què és el que necessiten 
canviar?
marques tradicionals com el Times estan incorporant amb total 
eficiència les noves plataformes tecnològiques per distribuir els 
seus articles i continguts. i als emprenedors els ha d’interessar 
interactuar amb aquestes marques per a usar les seves eines 
i aprofitar les ja existents audiències d’aquests mitjans, de mi-
lions d’usuaris.

Jo diria que és intel·ligent avançar amb cura i no abalançar 
sobre el següent mirallet de colors. Hi ha una despesa de re-
cursos i costos reals en el procés d’integrar seriosament una 
marca corporativa amb les noves plataformes tecnològiques.

la meva recomanació, que és el que faig amb la meva pròpia 
marca, és assegurar-te que la plataforma original és segura, 
i després, de poc, testejar les aigües abans d’obrir pas a un 
canvi més complet. Un també necessita definir què és el que 

considera un èxit en aquesta aposta. Vols obtenir més pàgines 
vistes o que la marca arribi a nous mercats?

pots donar exemples de cobertures interactives bones i 
dolentes? què fa que una notícia interactiva sigui bona?
No tendeixo a donar exemples específics ja que no crec que si-
gui productiu criticar projectes en públic. de qualsevol manera, 
considero que necessitem aclarir la definició de “interactiu”. Per 
a mi, la interactivitat en el periodisme dóna poder als usuaris 
no només a l’hora de interessar-se pel contingut, sinó també 
perquè puguin controlar la seva experiència o escollir l’aspecte 
d’una història o d’una informació pel seu compte, si és que bus-
quen prendre un camí diferent o indagar una mica més.

El que fa que una narrativa sigui bona són les capes que reve-
les a mesura que comptes la història. afegir interactivitat bàsi-
cament vol dir que deixaràs que l’usuari desmembri aquestes 
capes en funció del seu desig i interès en estar informat.

tens algun consell per donar-li als periodistes interessats 
en explorar aquest camp?
Crec que la clau està en la primera pregunta: col·laboració i tre-
ball en equip. Em sembla que la gent no reconeix la importàn-
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cia dels equips en aquest nou món connectat. no és sorpresa 
que un element en la formació d’equips sigui la identificació del 
talent que falta en la teva organització (o grup de treball) per 
poder assolir els teus objectius. Identificar, contractar i armar 
un equip interdisciplinari amb persones que tinguin diferents 
formacions prepararà a una organització per assumir els reptes 
actuals i per anticipar els que vénen en un entorn innovador.

la col·laboració és possible quan cada membre de l’equip res-
pecta l’àrea de coneixement de l’altre. En aquesta col·laboració 
està inclosa, a més, la necessitat que cada integrant respecti 
els alineaments centrals i propis del projecte. Especialment en 
els projectes que poden requerir de perspectives diverses des 
de diferents disciplines, un líder ha de conrear aquest entorn de 
confiança i aquesta visió singular.
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brand journalist o per què les 
marques necessiten  un periodista 
professional en la seva vida
Per Puromarketing

En els últims temps, el com les marques es comuniquen amb 
els consumidors ha canviat poderosament. Els consumidors ja 
no esperen únicament missatges publicitaris ni estan disposats 
a rebre únicament aquests missatges d’autobombo als quals 
les marques han estat sempre tan donades. ara volen alguna 
cosa més. Volen que les marques els expliquin històries i volen 
que els continguts que arriben des de les marques siguin molt 
més que simplement paraules. Volen que tinguin valor afegit.

això ha provocat una mena de terratrèmol a qui ha de fer 
el que les marques necessiten que es faci. les companyies 
han començat a fitxar professionals del ram de les lletres, del 
de la comunicació, per cobrir nous rols. així, han aparegut 
nous rols que fins ara no existien, com poden ser el chief 
storytelling officer (per al qual les marques estan començant 
a contractar novel·listes) o el del brand journalist, en què 
els periodistes deixen de comptar notícies com gacetillers 
de pel·lícules retro per passar a construir la història - o les 
històries- de la marca.

les exigències que els lectors tenen als continguts que llancen 
les marques (i ara que el content màrqueting s’ha convertit en 
una tendència imparable dels continguts llançats per marques 
són a tot arreu) són molt similars a les que tenen als continguts 
que apareixen en els mitjans de comunicació tradicionals. En 
un article de Forbes, en què analitzaven com el brand journalist 
estava començant a canviar la professió fa uns anys, partien 
d’un fet indiscutible. Entre els cinc articles més llegits en el mo-
ment de la seva publicació n’hi havia dos que havien signat 
dues marques. Com havien aconseguit aquestes posicions? la 
resposta era que el contingut era el tipus de missatge que els 
lectors volien llegir i valoraven la informació.
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El brand journalism, apuntaven, ha de partir de dues idees. d’una 
banda, ha de seguir les prioritats del periodisme, que són les 
d’informar i les d’impartir detalls sobre un tema concret. Per un altre, 
ha d’ajudar a la marca a arribar als seus potencials consumidors.

El terme va entrar en el món del màrqueting en 2004, quan 
mcdonald’s ho va usar en una de les conferències advertising 
age per presentar un dels pilars en què s’anava a assentar el 
seu pla de màrqueting futur. Partien de la idea que cap anunci 
seria capaç d’explicar una història que tenia moltes cares i que 
tenia per tant múltiples facetes, així que necessitaven els seus 
propis comptadors d’històries. Però encara que ells van ser els 
primers no van ser els únics. Aviat altres marques van llançar 
les seves pròpies estratègies en què periodisme i màrqueting 
es fusionaven. Verizon, per exemple, va crear el seu propi mitjà 
de notícies, amb una plantilla de 75 periodistes (ja fossin de pe-
riodisme escrit o de continguts audiovisuals) i altres marques, 
com RedBull, van llançar les seves pròpies revistes.

el futur d’aquesta professió
les previsions de futur són a més molt optimistes per a la su-
pervivència de brand journalism, que no només seguirà sent 
molt demandat per les marques sinó que també s’està conver-

tint més en una sortida professional que els professionals po-
sen entre les seves potencials ocupacions. Segons un estudi de 
newsCred, de fet, en els propers cinc anys es convertirà en una 
opció de carrera “mainstream”.

Entre ells, i segons aquest estudi, les marques buscaran no 
especialment que sàpiguen escriure històries (només un 12% 
ho posa com un element determinant, potser perquè donen per 
fet que tot periodista té d’entrada aquesta capacitat) sinó més 
aviat el ser capaços de veure aquests continguts més enllà de 
ser una història. “És més difícil trobar algú que pugui veure el 
contingut des de la perspectiva d’una marca al mateix temps 
que tenen en compte la direcció generalitzada del negoci, re-
portant estructures i tota la resta”, explica com recull WaRC 
marcus Skoll, el CEo de newsCred.

les característiques més valorades en aquests professionals 
del món del branded journalism seran, per tant, la de ser crea-
tius, seguida per l’ésser conscients de tot l’aspecte comercial.

contractar un periodista, fonamental
les previsions en termes de contractació són a més molt bones. 
un 42% dels responsables de màrqueting espera contractar 
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periodistes de marca, aquests brand Journalists, durant l’any 
vinent i un 48% té previst invertir en aquest tipus de continguts.

a les marques no els quedarà, de fet, més remei que crear les 
seves pròpies redaccions, com si fossin un mitjà. Segons les 
estimacions de newsCred, un 66% dels professionals de màr-
queting creu que en els propers cinc anys les marques tindran 
els seus propis equips de continguts.
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publicitat: el gran salt
Per Santi Gilabert Camí i Jaume Figa i Vaello / Revista +1 (uiC)

Suposem que la conclusió sigui la següent: “El futur de la pu-
blicitat és immens”. i punt. així, sense més ni menys, qualsevol 
diria que és una bogeria. Els temps que corren no fan pensar 
en el millor per als publicistes. no hi ha publicitat i la que hi ha 
no serveix per a res. d’acord.

Posem pel cas, però, que els qui arriben a aquesta conclusió 
són ni més, ni menys que alguns dels grans publicistes espan-
yols de les últimes dècades. Joan Campmany, Joaquín lorente, 
ignasi Ferrer, Carlos martínez Cabrera, Xavier oliver, Joan S. 
alòs i miguel Ángel Furones. Set homes que, com si de set mag-
nífics es tractés, van ser a la UIC per parlar –en una aula mag-
na plena, sobretot, d’estudiants de Publicitat i Comunicació– de 
la seva professió i d’un petit gran llibre en què van participar: la 
publicitat SÍ vende. amb un “SÍ” majúscul: tota una declaració 
d’intencions formulada per deu professionals del sector: els que 
acabem d’esmentar, i tres més: luis Bassat, Fernando ocaña 
i Toni Segarra. deu entrevistes; o millor encara: deu converses 

amb els professors de la Facultat de Ciències de la Comunica-
ció de la uiC Pilar Buil i Pablo medina.

Vist així, doncs, la cosa canvia. Que com serà la publicitat els 
propers anys? immensa. i si algú en dubta, hauria llegir les pa-
raules d’aquests deu personatges. Campmany ho diu així: “És 
curiós que vells com nosaltres –vells simpàtics, afegeix, no sen-
se una mica de sorna– parlem de futur, perquè el nostre és finit. 
El vostre sí que és infinit, i teniu l’oportunitat que la publicitat 
emprengui de nou el seu camí”.

el gran enemic: la por
Evidentment, no tot són flors i violes. La publicitat no passa per 
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un bon moment: “Com amb la música –afegeix Campmany–, 
els anys 90 van ser espectaculars. amb l’arribada de la infor-
màtica i d’internet, el mercat musical va caure en picat, i en la 
publicitat va passar una cosa semblant”. Era l’època en què les 
agències tenien total llibertat i presentaven campanyes sense 
por de perdre l’anunciant. “Però arriba la por, i els clients dei-
xen de tenir-nos confiança: ens van imposar aquesta necessitat 
de fer el que ells volien sense deixar espai per a la creativitat, 
i donant a conèixer el preu del producte”. d’aquesta manera 
l’agència deixa de pensar en com pot influir en el consumidor, 
en com explicar-li una cosa per tal que reaccioni: “El publicista 
ja no domina la situació, i el gran error és que ha fet el que el 
client demana –no el vol perdre–, i fa una publicitat molt pri-
mària”.

En realitat, és la suma de molts factors el que ens mena cap a 
aquesta por i cap a aquesta manca de creativitat. Xavier oliver 
parla de la “teoria del fons de l’armari: hi acumulem tantes sa-
marretes de màniga curta, que ja no en volem més, i ningú ens 
convencerà que en comprem una de nova. a São Paulo, o en 
altres llocs del món, és diferent, perquè encara no el tenen ple, 
l’armari”. “a Espanya és veritat que ha baixat molt el nivell de 
la creativitat i això ho ha provocat la por d’uns i altres –explica 

Ferrer–, però no diríem el mateix si aquest acte tingués lloc a 
moscou, per exemple”. El fet és que hi ha molts països i moltes 
marques globals que encara creixen i que, per tant –continua 
explicant el de Shackleton–, “necessiten gent que els ajudi a 
col·locar aquestes marques en els primers llocs”. Existeix la 
por, sí; però no tots els anunciants ni a tot arreu estan de braços 
creuats. Cal obrir-se més.

al capdavall, allò de l’ampolla mig plena o mig buida, aquí tam-
bé es compleix. Joaquín lorente ho diu de manera molt con-
tundent: “El final del silenci, per nosaltres, va ser quan vam 
començar a ser lliures. Ara, si teniu la sort de dedicar-vos a la 
comunicació, teniu un gran repte per endavant. Hi haurà èpo-
ques amb molta feina, és clar, però jo donaria el que fos per 
tenir la vostra edat i tornar-la a viure, amb totes les dificultats 
també”. Por? “Ganes i coratge: només així triomfareu”.

És a dir: cal ser realistes –les ganes de consum han afluixat i, 
per tant, costa més vendre–, però cal ser optimistes. Per molt 
malament que estigui l’ofici, la publicitat és una cosa que sem-
pre serà necessària. Diuen –explica gràficament Campmany– 
que a la borsa cal entrar-hi quan el valor està baix, i ara ho 
està per al publicitari: “ara és el moment en què nous talents 
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han d’entrar-hi i fer-la renéixer”. És clar! “i que hi hagi crisi és 
el millor, perquè la gent està acollonida –a Lorente li agrada dir 
les coses així, amb contundència–, i només hi haurà lloc per als 
valents. Per a les persones amb ganes i coratge aquestes èpo-
ques són fantàstiques. m’importa un rave si les agències estan 
en crisi. Sou vosaltres els que heu de posar-vos al capdavant i 
demostrar el que valeu”.

És època de canvis, en definitiva. Però per a tothom. També 
Furones assegura que “està tot per fer: això és fantàstic; és lò-
gic que hi hagi accelerades i frenades, però és com quan estàs 
enmig d’un embús: ara et pares, ara arrenques”… Va aparèixer 
la televisió, i no va desaparèixer la ràdio; ha arribat internet 
i… “canviem la manera d’organitzar les empreses –Oliver és 
molt precís i metòdic, en les seves explicacions; ho deu fer 
l’experiència d’haver ocupat llocs directius de grans multinacio-
nals–: els metges ja no tenen la seva consulta privada al pas-
seig de Gràcia. ara són a la Quirón, a la dexeus, a la Teknon… 
i si no formen part d’aquest grup més gran, no funcionen. doncs 
les empreses publicitàries han passat per aquí i ara s’estan re-
conduint. Per això, el que més canvia no és la professió del 
comunicador (que cada vegada cal més), sinó l’estructura de 
l’empresa, i això fa mal. Però la funció del comunicador segueix 

sent la mateixa del primer dia i és imprescindible”. “de la ma-
teixa manera que necessita un advocat –aporta Ignasi Ferrer– 
el client necessita algú extern per comunicar-se”.

i qui aporta la dada és martínez Cabrera: “El 22 % del retorn 
que obté l’anunciant és gràcies a la publicitat”. Per tant, men-
tre continuï havent-hi retorn, la publicitat serà efectiva. a més, 
per petit que sigui aquest retorn, la publicitat “continua sent allò 
intangible que fa que el nostre producte tingui èxit al mercat”.

noves (?) tecnologies
avui, parlar de noves tecnologies és una mica una absurditat: ja 
no són tan noves. ignasi Ferrer ho veu així…: “El canvi ja està 
fet, ja no és nou; igual que amb la manera d’entendre les agèn-
cies d’abans”; així, doncs, cal aprofitar aquest canvi. Una velo-
citat més gran; una enorme transformació; una autèntica revo-
lució. És veritat: a aquests “set magnífics” que dèiem abans els 
queda ja una mica lluny –ho reconeixen: pertanyen a una altra 
generació–, però són plenament conscients de què represen-
ten. “Per vosaltres –diu Lorente–, si encara veieu el món virtual 
com una cosa curiosa, esteu perdent el temps. Submergiu-vos-
hi! Banyeu-vos en el coneixement virtual!”.
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“El publicitari –assegurava Campmany– és un comunicador 
en el sentit més ampli del terme. Des que parla fins que escriu: 
fa un vídeo, una falca de ràdio… Va arribar la ràdio i no va 
matar la comunicació gràfica anterior, sinó que la va enriquir. 
després va venir la televisió, i va enriquir la comunicació i 
també la ràdio. i ara internet no només no matarà la petita 
pantalla, sinó que la farà més rica. Tenim més eines de comu-
nicació i la gent rep més missatges. i les marques formen part 
del llenguatge del dia a dia. Quan prenem un cafè comentem: 
‘Has vist tal anunci?’ o ‘Què et sembla tal producte?’… És 
aleshores quan realment es fan fortes les marques, perquè 
han passat a formar part de les converses de cafè. És aquí on 
es veu el paper del publicista”.

 “us toca a vosaltres fer que aquests mitjans i aquestes xarxes 
siguin rendibles –deia, gairebé reclamava, Xavier Oliver–. Per-
què, de fet, avui es dóna la gran paradoxa que, quan parlem 
d’inversió en aquestes noves tècniques de comunicació, resulta 
que la inversió econòmica és mínima. Si us pregunto per es-
coles de negocis, quines recordeu? Harvard. Per què? Perquè 
ens l’han posada a totes les pel·lícules de Hollywood i no els ha 
calgut fer-ne anuncis. a les xarxes, estem construint marca; per 
això, heu de saber rendibilitzar-les”.

Un tren que no es pot deixar passar. Aporta molts beneficis a 
la professió i facilita molt la “conversa de marques”, terme que 
va utilitzar Joan Campmany per referir-se a situacions que es 
produeixen a les xarxes socials: “anem a Twitter o a Face-
book, i posem: ‘menjant al restaurant tal: molt recomanable’. 
Estem fent publicitat. Els teus amics llegiran això i, si un dia 
busquen un restaurant, es recordaran de la teva recomanació 
i hi aniran”.

“Estem en un moment meravellós –gairebé va dir Joaquín Lo-
rente, que és pura passió, gairebé exultant–. El canvi a Internet 
és el millor que hi ha hagut a tot el món. Estem immersos en 
una revolució, una transformació absoluta. les estructures de 
sempre desapareixen i avui pots viatjar per tot el món, saltant-te 
la distribució, estalviant el lloguer i entrant en un món global…”.

al límit de la mentida
A aquestes alçades de la conversa, ja devien ser pocs els 
que no estaven convençuts sobre la força de la publicitat avui. 
malgrat tot, també va sortir a la llum un tema pel qual, no 
pas poques vegades, són criticats, no només els publicistes, 
sinó la comunicació en general: caminar sempre al límit de la 
mentida.
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“Si hi hem deixat la vida, en el que tant estimem!”, gairebé res-
ponia enfadat miguel Ángel Furones. “la publicitat és molt se-
riosa, i jo tinc un gran respecte cap als professionals del sector. 
Sovint, fins i tot en contra del que deia l’anunciant, molts se-
guien el que els dictava la passió; no per guanyar més diners, 
sinó simplement perquè volien fer-ho bé”.
 
“Costa de creure, però nosaltres vam ser com vosaltres –afegia 
Furones amb un cert deix d’emoció–; i teníem somnis que ens 
han portat cap a una professió amb la qual hem estat immen-
sament feliços. Jo, aquí, no hi veig dos grups: gent gran i gent 
jove. Sinó que hi ha gent amb passió i gent sense passió: no sé 
a quin grup pertany cadascú, però aquí només val la gent amb 
passió. Tenim un somni i ens hi llancem de cap, conscients que 
la publicitat contribueix socialment a la competitivitat i a un munt 
de coses. Ens uneix el talent, la passió i l’esforç”.
 
El problema nuclear són els estereotips que la societat ha 
creat. Veuen la publicitat com una cosa superficial, però “és 
difícil trobar alguna professió que sigui més seriosa que la pu-
blicitat” –assegurava Campmany. “Quan passem un pressu-
post, és exacte; les dates de lliurament, també; les accions que 
farem, també ho són. Què passaria si ho comparéssim amb 

l’advocacia o la notaria?”, es preguntava el ponent de manera 
clarament provocativa.
 
En el fons, et quedaràs amb la informació que t’interessi. “És 
com allò del sultà que somia que li cauen totes les dents i de-
mana a uns savis que interpretin el somni –exemplificava, una 
altra vegada, Campmany–. Un li diu que això vol dir que veu-
ria morir tots els seus familiars, i el sultà s’emprenya tant que 
el condemna; en canvi, l’altre li explica que sobreviurà a tots 
els seus familiars. i el sultà el premia. El que passa és el ma-
teix, però tot canvia en funció de com ens ho expliquin”. (Foto: 
youthartsinaction)
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L’article 12 del codi Deontològic 
oblidat en campanya
Per media.cat

  
l’article 12 del Codi deontològic del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya diu textualment que cal “actuar amb especial res-
ponsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb con-
tinguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, 
raça, creences, extracció social i cultural i malaltia”. I per tal de 

recordar-ho en els temps sempre complicats de la campanya 
electoral, el mateix Col·legi professional i la plataforma divers-
cat van promoure un manifest titulat “no amb els nostres mi-
tjans!” on es podia llegir que “els i les professionals dels mitjans 
de comunicació catalans ens comprometem a no convertir-nos 
en transmissors/es ni altaveus de discursos de l’odi”.

El manifest, juntament amb les recomanacions per tal d’evitar 
que “si un candidat o representant d’un partit que promogui 
idees xenòfobes, racistes i discriminatòries, ha de ser entre-
vistat per un mitjà o participa en un debat, no permetre que se 
serveixi dels mitjans, i encara menys si aquests són públics, per 
fer propaganda basada en principis discriminatoris, xenòfobs 
o racistes”; com ara “posar en evidència els posicionaments 
polítics, les declaracions públiques, les campanyes i els actes 
discriminatoris, xenòfobs o racistes”.

Però ja amb la campanya electoral a punt d’acabar-se pot ben 
dir-se que ben pocs mitjans han seguit aquestes recomana-
cions de forma sistemàtica.

El cas més evident és probablement la cobertura que ha rebut 
l’alcalde de Badalona i candidat del PP, Xavier García albiol, 
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qui s’ha convertit en l’exemple més paradigmàtic per ser qui 
més rèdits electorals ha aconseguit del seu discurs xenòfob. 
Però tot i la polèmica que va generar el seu lema “netejant 
Badalona” és fàcil trobar anàlisis en els quals s’oblida tota la 
faceta xenòfoba del candidat, o perfils en què se’n justifica tot 
l’argumentari sense cap versió de les veus crítiques.

a més, l’estratègia badalonina ha estat replicada per no pocs 
candidats del PP a l’àrea metropolitana, inclosa Barcelona, 
però la cobertura de la campanya ha normalitzat aquest discurs 
sense entrar a qüestionar-ne les dades falses o les omissions 
que conté, tal com recomana el Codi deontològic.

Tot i que la cobertura sobre Plataforma x Catalunya ha millorat 
respecte a anteriors comicis i cada cop més mitjans investiguen 
i denuncien alguns dels seus muntatges i falsificacions per es-
tendre el discurs de l’odi. Tot i així, des d’unitat Contra el Feixis-
me i el Racisme, es denuncien casos en què es normalitzen les 
seves candidatures, fins i tot des de mitjans públics, com per 
exemple a olot Televisió.

alguns dels arguments que permetrien desmuntar el discurs 
xenòfob d’alguns partits o candidats es poden trobar als “in-

formes de campanya” que publica SoS Racisme sota el nom 
de mistos electorals, on també es recullen exemples de bon 
periodisme en aquest camp.
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