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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: La publicitat més fiable, segons els consumidors. Donen més credibilitat a la dels  mitjans tradicionals que a l’online
D’aquí i D’aLLà: l’amiC arriba a les 58 publicacions controlades per PGd i oJd

COMuNICACIÓ DIGItAl
neix el diari dels inconformistes i de la tercera Espanya

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
ZenithVigía: El 2016 continuarà augmentant la inversió publicitària

NOVES EINES
news Republic s’actualitza amb nou disseny i més novetats interessants

COMuNICACIÓ EStRAtÈGICA
la llibertat de premsa a la uE, en dubte

EN PROFuNDItAt
La crònica: Sanitat “negociarà” amb la premsa codis interns per eliminar anuncis de contactes
tribuna: Per què no parlem de sector industrial?
reportatge: El futur del periodisme a debat a Hay Festival Segòvia
anàLisi: El periodisme de serveis, segons Jeff Jarvis
Dossier: El 80% d’internautes fa servir el mòbil mentre veu la TV: més inversió en publicitat digital?
opinió: El periodisme va néixer als bars

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



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

El ButllEtí de l’amic

La publicitat més fiable, segons els 
consumidors. Donen més credibilitat 
a la dels  mitjans tradicionals que a 
l’online

Per als espanyols la publicitat més fiable d’un producte o d’un 
servei no és altra que les recomanacions dels seus familiars i 
amics. En concret, tres de cada quatre confereixen una més 
gran credibilitat a l’experiència de les persones del seu entorn. 
A més, un 55% es fia dels comentaris que altres consumidors 
bolquen a Internet, tal com recull l’informe “Així confiem en la 
publicitat”, elaborat per la consultora nielsen.

L’experiència personal i objectiva s’imposa d’aquesta manera 
a la informació de les pròpies marques, encara que l’informe 
conclou que per a aquestes la millor manera d’arribar als con-
sumidors és a través de les seves pàgines web corporatives, en 
tant que un 51% els atorga la seva confiança. No obstant això, 
altres formes tradicionals d’arribar al públic, com la publicitat 
a la premsa, la televisió i la ràdio generen més aviat descon-
fiança. I és que al voltant d’un 60% no s’acaba de fiar del que 
li expliquen en un espot televisiu, en un anunci en premsa o 
revistes o en una falca radiofònica.

no obstant això, els formats tradicionals publicitaris inspiren 
més de confiança als espanyols que els digitals, ja que més 
d’un 70% no es fia de la publicitat que rep en les seves tauletes 
i smartphones, dels banners i dels anuncis que apareixen en 
els vídeos en línia.

Qui incita més?
d’altra banda, les recomanacions de persones de l’entorn són la 
publicitat no només més fiable, sinó també la més efectiva. Vuit 
de cada deu espanyols segueixen en algun moment el consell 
dels seus cercles pròxims. altres formes que inciten al consumi-
dor sempre o ocasionalment són els comentaris d’altres usuaris 

ACtuAlItAt/ lA PRIMERA
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a la xarxa, les pàgines web de les empreses i els anuncis a la 
televisió, en tots els casos al voltant del 65%. Per contra, la 
comunicació publicitària més intranscendent per al consumidor 
és la publicitat al mòbil, obviada per sis de cada deu usuaris.

alhora, independentment del format publicitari, hi ha anuncis 
que en funció del seu missatge, enfocament o to impacten més 
o menys en el consumidor. així, el que més arriba als espan-
yols, a un 46% en concret, són aquells anuncis que mostren 
situacions reals del dia a dia. un enfocament humorístic també 
sol quedar-se en la ment dels consumidors (41%). Per contra, 
la imatge d’esportistes o de famosos és una inversió poc rendi-
ble per a les marques, ja que només un 7% recorda un anunci 
que hagi estat protagonitzat per una cara popular.

Segons el director general de nielsen iberia, Gustavo núñez, 
“els consumidors es fien sobretot de les experiències de per-
sones, de manera que la millor publicitat possible és aquella 
en què un producte o un servei compleix amb la seva comesa i 
amb els beneficis que diu tenir. Aquest boca-orella és també de 
fet fonamental a l’hora que un consumidor es llanci a comprar 
un producte nou, tal com conclou el nostre informe d’innovació 
Global. a més, les marques han d’atendre les converses que es 

produeixen a internet. Pensem que tres de cada quatre espan-
yols tenen un smartphone i un  52% busca i s’informa a la xarxa 
sobre aquells productes que estan interessats en comprar, prin-
cipalment a través dels comentaris d’altres usuaris en pàgines 
web i xarxes socials”.

ACtuAlItAt/ lA PRIMERA
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L’AMIC arriba a les 58 publicacions 
controlades per PGD i OJD
Per Redacció amiC

  
amb les recents incorporacions al control PGd/oJd de les pu-
blicacions gratuïtes Viu a fons Tarragona, la Ciutat de lleida, 
la Ciutat de Reus i la Ciutat de Tarragona, l’amiC arriba a les 
58 capçaleres auditades per PGD i OJD

l’amiC fa poc mes d’un any, davant la davallada continuada 
de mitjans de premsa auditats per PGD/OJD, es va reunir amb 
la direcció d’oJd i van establir un acord per impulsar de nou el 
control de la difusió i distribució entre els mitjans associats a 

l’amiC. a més a més, aquest acord va fer possible que apare-
gués el primer llistat de publicacions auditades en català (PGd/
oJd), que es va presentar a les Jornades el passat mes de 
març al Cosmocaixa de Barcelona.
 
Durant aquest temps, els mitjans auditats de l’AMIC s’han més 
que doblat i han passat de 24 publicacions a 58. d’aquestes, 53 
són publicacions gratuïtes i 5 de pagament. El motiu que més 
ha contribuït a aquest fort augment dels mitjans controlats per 
PGd i oJd ha estat les bones condicions econòmiques que re-
ben els associats a l’amiC per part d’oJd/PGd, especialment, 
els mitjans que s’incorporen de nou al seu control, amb des-
comptes molt significatius i amb unes condicions de pagament 
adequades als temps actuals.
 
Pel que fa als mitjans digitals auditats per OJDInteractiva, cal 
dir que amb les incorporacions dels digitals infocamp.cat de Ta-
rragona, weloba.cat d’esports, i 7accents.cat de lleida, l’amiC 
arriba als 73 mitjans digitals auditats en català. El nombre més 
alt aconseguit des de l’aparició del Rànquing de Mitjans digitals 
en català controlats per OJDInteractiva. En conjunt, dels 240 
mitjans associats a l’AMIC, entre paper i digitals, més de la mei-
tat tenen el control, en total 131 mitjans.  

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ



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

El ButllEtí de l’amic

OJD agost: La Vanguardia ja ven 
menys de 39.500 exemplars
Per Prnoticias

Les principals capçaleres que no s’editen a Madrid han viscut 
un agost gens favorable en difusió i vendes. aquest grup de 
diaris ha patit caigudes en el primer d’aquests àmbits que van 
des del 10,5% de Heraldo de Aragón fins al 3,7% de Levante, 
segons les dades pendents de certificar recollides per l’Oficina 
de Justificació de la Difusió (OJD) a l’agost.

la Vanguardia s’anota una pèrdua del 8% de les vendes en el 
vuitè mes de l’any enfront del mateix mes del 2014. amb aquest 
resultat el diari baixa de la barrera dels 39.500 exemplars de 
venda en quiosc, mentre que la seva difusió retrocedeix un 

8,6% fins als 109.663 exemplars. L’altra capçalera barceloni-
na, El Periódico tampoc està per a festes després de caure un 
12,5% i un 7,2% interanual en vendes i difusió fins a les 49.085 
i 85.586 unitats, respectivament.

El Correo registra a l’agost 63.189 exemplars venuts (-4,2%) 
amb una difusió que aconsegueix els 74.372 números (-5,5%). 
la Voz de Galicia es ressent més en vendes amb un daltabaix 
del 9,2% fins als 36.268 exemplars. La difusió del diari gallec 
es contreu un 5% i se situa amb 71.1131 unitats. Tampoc es 
lliura dels descensos en els dos apartats El diario Vasco que 
s’apunta pèrdues del 4,6% en vendes i el 4,5% en difusió.

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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una cosa semblant li passa a la nueva España que acumula 42.213 
exemplars venuts a l’agost, el que es tradueix en un 5,5% menys que 
fa un any. Heraldo de aragón és un dels que més pateix en el vuitè 
mes de 2015 amb pèrdues de 12,2% en vendes i del 4% en difusió.

Faro de Vigo s’apunta 22.737 exemplars de venda en quiosc, en con-
cret un 4,8% menys en termes interanuals. En el cas de la difusió el 
retrocés arriba al 5%. levante es deixa, respectivament, un 3,7% en 
els dos apartats fins a les 18.448 i 29.486 unitats en venda i difusió. Les 
vendes de la capçalera valenciana superen lleugerament els 13.503 
exemplars (-13,2%) i la seva difusió es queda per sota dels 18.500 
números (-10%). la caiguda del vuitè mes de l’any és per a la Verdad, 
de múrcia,  els resultats del qual recollits per l’oJd són molt negatius.

Es fan públiques les ajudes estructurals 
a la premsa en català

El departament de la Presidència de la Ge-
neralitat de Catalunya ha donat a conèixer les 
ajudes estructurals concedides a publicacions 
impreses i a mitjans digitals en català i aranès 
corresponents a l’any 2015.

Pel que fa als mitjans en suport paper, La Vanguardia rep 
810.719,99 euros, El Periódico en rep 463.987,34, El Punt avui, 
457.496,32 euros, i l’ara, 313.495,25. les següents posicions 
en el rànquing dels més subvencionats les ocupen els diaris lo-
cals en català més potents: Regió 7 (147.484,23 euros), Segre 
(147.110,64 euros) i diari de Girona (146.192,25 euros).

També destaquen els 140.219,36 de l’esportiu, els 90.244,20 
d’El Temps, els 82.579,08 de Time out, els 77.291,60 d’ara Ba-
lears i els 58.920,00 del gratuït diari més a Tarragona, Reus i la 
Costa daurada (més Ebre rep 11.827,19 euros).

les dues edicions d’El 9 nou totalitzen més de 80.000 euros en 
subvencions: la d’osona i El Ripollès percep 51.626,40 euros i la 
del Vallès oriental, 28.473,90.

les publicacions d’Edicions Cavall Fort Sl (Cavall Fort i El Ta-
tano) sumen 71.617,68 euros, mentre que les de Sàpiens SCCl 
(que inclou Sàpiens, Cuina, Experiències, descobrir i Súpers) 
s’enfilen entre totes per sobre dels 109.000 euros. Catalunya 
Cristiana en rep 45.611,80.

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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Comptar amb un pla de futur.
Això és Banca Premier

Un Gestor Premier. Assessorament i planificació 
financera. I solucions exclusives. Així és com a Banca 
Premier aconseguim aportar valor i acompanyar 
cadascun dels clients al llarg de la seva vida financera, 
construint el seu pla de futur.

Gràcies a aquesta aposta contínua pel rigor i la 
qualitat, a Banca Premier de CaixaBank estem sempre 
a l’avantguarda. I per aquest motiu, som l’única entitat 
que té tots els Gestors Premier i els directors certificats 
amb el segell internacional CISI,* que els acredita com 
experts en assessorament financer.

Banca Premier, A mida

www.CaixaBank.cat/bancapremier

*CISI. Chatered Institute for Securities & Investment, organització acreditada pel màxim organisme regulador a Europa, la Financial Conduct Authority, i referent principal del sector financer a nivell mundial.
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Els beneficiaris digitals.- Quant a publicacions a Internet, la sub-
venció més gran correspon a ara.cat (216.213,27), seguida per 
les de nació digital (205.484,28 euros) i Vilaweb (136.998,27).

les edicions digitals d’El Punt avui (95.810,56 euros) i El Pe-
riódico (76.331,70) també reben més de 50.000 euros enguany. 
Per sota d’aquest llindar destaquen El món (abans denominat 
El Singular digital, amb 40.615,89), timeout.cat (39.618,15 eu-
ros), Racó Català (37.384,06 euros), el digital de diari de Giro-
na (35.617,79 euros) i e-notícies (30.189,69 euros).

Els webs de les publicacions de Sàpiens, per la seva part, 
sumen entre tots més de 57.000 euros en subvencions. (d’El 
Triangle)

Zeta refinança el seu deute i aclareix 
l’entrada de la família Lara a El 
Periódico
El Grup Zeta, editor de publicacions com interviú, Tiempo o Via-
tjar, ha tancat el refinançament del seu deute durant aquest es-
tiu per més de 100 milions d’euros, segons informen fonts inter-

nes de la companyia, revestint de plata el camí per a l’entrada 
de la família lara en el consell d’administració d’El Periódico.
l’expresident del Grup Planeta, mort el passat mes de gener, 
va comprometre’s amb la família asensio –propietària de Zeta 
la seva entrada al capital del rotatiu català. Segons fonts pro-
peres al grup editor d’El Periódico, el consell d’administració de 
Planeta era recelós a l’operació, de manera que la injecció de 
liquiditat es faria mitjançant la fortuna familiar dels Lara a títol 
individual. L’única condició a canvi era que el Grup Zeta refinan-
cés el seu deute. la companyia fundada per antonio asensio 
Pizarro va aconseguir aquest estiu renegociar el deute que, al 
tancament de l’exercici passat, s’elevava a 117 milions d’euros, 
però que ara s’ha reduït. En l’operació han participat més de 
vint bancs liderats per la Caixa, BBVa i Popular.

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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Zeta preveu ara l’entrada d’aquest capital familiar per al proper 
mes d’octubre, segons les mateixes fonts. malgrat que l’editora 
d’El Periódico va informar al seu dia que els lara adquiririen el 
23 per cent del capital, es preveu que l’entrada sigui menor. la 
urgència del Grup Zeta per aconseguir liquiditat apressa. 

la companyia va demanar un crèdit proper als 245 milions 
d’euros. d’altra banda, 7,3 milions d’euros són les pèrdues que 
va tenir Grup Zeta en 2013, darrer any que va presentar els 
comptes. El grup editor va crear al febrer la companyia El Pe-
riódico de Catalunya Sl per editar el diari català en tots els seus 
formats. aquesta segregació es va realitzar com a pas previ 
per a l’entrada de la família Lara, ja que els actius de l’anterior 
empresa estaven pignorats pel grup de bancs creditors de Zeta. 
de moment, la societat, amb un capital mínim de 3.000 euros, 
té com a soci únic Ediciones Primera Plana, anterior editora, 
i com a administrador el director general d’El Periódico, Joan 
alegre. (d’El Economista)

Atresmedia i Mediaset es fan amb dos 
dels nous canals en HD

Atresmedia, Mediaset España i Real Madrid TV s’han adjudi-
cat els tres canals en Alta Definició de la TDT que el Govern 
espanyol va treure a concurs el passat mes d’abril. així mateix, 
el Grupo Secuoya, 13TV i Vocento són els més ben situats per 
quedar-se amb dos dels tres canals estàndard restants. Segons 
una informació publica dimecres a l’edició digital del diari El 
Mundo, els adjudicataris ja han rebut la comunicació oficial del 
Govern espanyol que els informa de la concessió.

El Consell de ministres haurà d’aprovar formalment la conces-
sió en els pròxims dies. En total van ser 12 els operadors que 

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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van presentar oferta, dels quals només 9 complien els requisits 
previs: atresmedia, mediaset España, Prisa, 13TV, Grupo Se-
cuoya, net TV (Vocento), Real madrid TV, Radio Blanca (Kiss 
Fm) i El Corte inglés. aquest concurs es va convocar després 
de la liberalització del dividend digital, que va finalitzar el passat 
31 de març, i que va comportar la migració de l’emissió de les 
televisions cap a altres bandes de l’espectre per deixar més 
espai per a la tecnologia 4G. (d’aEC)

Heraldo es perfila com l’únic grup editorial 
aspirant a la licitació per Cinco Días

El grup editorial Heraldo de Aragón  es perfi-
la en aquests moments com l’únic grup edito-
rial capaç de fer-se amb la històrica capçale-
ra econòmica Cinco días, fundada el 1978 i 
fins ara en mans del grup Prisa. Heraldo de 
Aragón, que ja al maig va protagonitzar el seu 
primer assalt a la premsa estatal amb la com-

pra del gratuït 20 minutos, podria fer-se amb el diari salmó en-
mig d’una complexa operació en què podria haver-hi més fons 
d’inversió interessats en la licitació.

En una setmana clau per conèixer totes les ofertes i en un pro-
cés que encara no està tancat, fonts coneixedores de la nego-
ciació confirmen que el grup que presideix Pilar de Yarza ha 
presentat formalment una oferta per aquesta capçalera, si bé 
podria haver-hi més competidors en la cursa. no obstant això, 
per a Prisa, aquesta opció és l’única que  garantiria la super-
vivència  de Cinco días i de la seva redacció dins d’un grup 
amb àmplia experiència en el sector de la premsa escrita. (d’El 
Confidencial)

El Congrés insta RTVE a sortir de 
l’egm

la comissió mixta de control parlamentari de RTVE ha aprovat 
aquest dimarts instar la corporació a abandonar l’Estudi Gene-
ral de Mitjans. El PP, que és qui ha presentat la proposta i l’únic 
grup que hi ha votat a favor, considera que l’EGm és “inservible 
i costós” per a la seva activitat de servei públic, a més de “poc 
fiable”.

un posicionament que coincideix amb l’opinió del president de 
RTVE, José antonio Sánchez, qui des de que va assumir el 

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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càrrec fa gairebé un any ha criticat en diverses ocasions el sis-
tema de mesurament de l’estudi de l’aimC, i a l’abril va avisar 
que s’estava estudiant la “utilitat” de mantenir-s’hi. a més, en 
la seva anterior etapa a l’ens com a director general (2002-
2004), Sánchez ja va treure RNE de l’EGM. Al febrer, va ser el 
grup mediaset el que va decidir trencar amb l’EGm per la seva 
disconformitat amb l’auditoria tècnica que es realitza sobre el 
sistema d’audiometria de televisió de Kantar media.

Altres mesures aprovades
la sortida de l’EGm formava part d’un paquet d’un centenar 
de mesures presentat pel PP per millorar la gestió de RTVE, 
aprovades per la comissió mixta, on hi té majoria. Entre d’altres, 
també s’insta la corporació a culminar el procés d’unificació de 
les unitats informatives de TVE i RnE a tot l’Estat; a remetre 
semestralment informació detallada sobre l’evolució pressu-
postària; a incorporar programació que abordi el problema 
de la violència de gènere, i a potenciar els espais orientats a 
l’aprenentatge de l’anglès als diferents mitjans de l’ens.

a banda, s’ha aprovat una proposta d’Entesa Catalana que ins-
ta RTVE i al Govern espanyol a redefinir el model de finança-
ment de la corporació per garantir-ne la seva estabilitat, i una 

altra perquè es racionalitzin els horaris i s’avancin els informa-
tius de TVE perquè el prime time acabi a les 23 h. a més, a 
proposta de Convergència, s’ha recolzat que es presentin amb 
més celeritat davant les Corts les memòries anuals sobre el 
compliment del servei públic i la responsabilitat social corpora-
tiva encarregades a RTVE.

Curiosament ni Entesa Catalana ni el grup de Convergència, 
que a nosaltres ens consti, no van posar damunt la taula la 
continuïtat de Ràdio 4, la primera emissora generalista en ca-
talà i amb implantació nacional després de la guerra civil. (de 
Comunicació 21 i aEC)

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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Neix el diari dels inconformistes i de 
la tercera Espanya

  
Eduardo inda va donar, el 23 de setembre, la benvinguda a un 
nou diari. Es diu okdiario i es presenta com “el lloc dels inconfor-
mistes i de la tercera Espanya”. no fa encara un any des que el 
periodista abandonés El Mundo, però està convençut que aquest 
és el millor moment per llançar el projecte. “He passat molts 
anys en mitjans de comunicació i tenia ganes de començar una 
aventura en solitari. la meva etapa al diari El mundo va acabar 
i me’n vaig anar de manera elegant. després d’això vaig pensar 
en crear un nou periòdic i crec que aquest és el millor moment”.

Va ser al març quan el periodista va començar a treballar en 
aquest projecte, que ha mantingut en secret fins ara. Okdiario 

és digital, ja que el seu director i fundador confia que aquesta 
és la millor plataforma en aquests temps: “Existeix en els últims 
anys un gran creixement dels mitjans digitals ja que permeten 
arribar a molta més gent i són més econòmics. Llançar un diari 
en paper ara mateix hagués estat un suïcidi”. (de la Razón)

Bez.es: “Aspirem a ser el mitjà de la 
segona Transició”

 
Un nou diari digital dirigit pels periodistes Braulio Calleja i Joan 
m. Zafra s’obre pas en el panorama mediàtic espanyol. Es 
tracta de Bez.es, una idea conjunta fruit “d’anys de conversa i 
d’elaborar projectes”, diu Calleja. El diari digital, situat a Gran 
Via, 16, de Madrid, ja és a la xarxa des del passat cap de se-
tmana, després d’un any de gestació en què han aconseguit 

COMuNICACIÓ DIGItAl
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“els recursos pertinents per poder posar en marxa el projecte”. 
El diari Bez.es “El que has de saber”. compta amb el suport 
d’”un grup d’inversors que ha posat els recursos necessaris” 
perquè el projecte pugui tirar endavant, assenyala Calleja, tot 
afegint que Bez.es el mitjà per als que prenen decisions, per-
què cada dia publiquem una selecció de sis històries que expli-
quen l’actualitat.” (d’apmadrid)

COMuNICACIÓ DIGItAl
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ZenithVigía: El 2016 continuarà 
augmentant la inversió publicitària
Per Eduardo madinaveitia / Zenithmedia

  

La inversió publicitària en mitjans creixerà aquest any un 5,1% i 
una mica més, un 5,3%, el 2016 si es compleixen les previsions 
dels panelistes de l’estudi Zenith Vigía (directius de mitjans de 
comunicació espanyols). Els membres del panell han retallat en 
tres dècimes les seves previsions per a aquest any i auguren un 
segon semestre una mica pitjor que el primer, valorant algunes 
de les incerteses que han aparegut en l’economia i en la política 
en els últims mesos.

les respostes s’han recollit al llarg del mes de setembre, en 
plena campanya electoral de Catalunya, enmig de les con-
seqüències de la crisi econòmica i borsària provocada per la 
disminució d’expectatives de creixement de la Xina i coincidint 
amb unes noves eleccions a Grècia, encara que aquestes últi-
mes no semblen haver afectat les previsions.

Pràcticament totes les respostes s’havien rebut abans de 
conèixer-se l’escàndol produït per la falsificació de dades de 
Volkswagen, que pot afectar molt seriosament al mercat auto-
mobilístic, el gran motor de la inversió publicitària en els últims 
dos anys.

la proximitat d’una nova convocatòria electoral, en aquest cas 
per a les generals, no sol ser una bona notícia per al mercat pu-
blicitari en general (algunes grans marques prefereixen allun-
yar-se d’aquest tipus de soroll) tot i que la publicitat purament 
electoral ajuda a alguns mitjans en particular (Exterior, Ràdio. i 
diaris i Premsa de Proximitat, fonamentalment).

després d’un primer semestre molt positiu, el segon sembla 
haver-se iniciat amb alguns dubtes, el que justificaria aquesta 
lleugera reducció en les expectatives. a això se suma que en 

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
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l’últim trimestre estarem comparant amb el millor període de 
l’any 2014.
l’iPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau una 
mica més de 12 punts i se situa ara en 78,8, tot i així un valor 
molt alt que només s’ha superat en tres ocasions, les tres ona-
des anteriors. Recordem que al llarg de gairebé sis anys, entre 
2008 i 2013, aquest índex va prendre valors negatius.

l’iPmP (Índex de Percepció del mercat Publicitari) també re-
trocedeix aquest cop fins situar-se en 82,3, una mica més de 
deu punts per sota del valor que s’obtenia al juliol. En aquest 
cas també és un valor superat en poques ocasions (en les tres 
últimes onades i en algunes altres situades fa més de deu anys, 
al voltant del final de 2004 i començaments de 2005).
Les previsions per mitjans no registren grans variacions res-
pecte a les que obteníem fa dos mesos. només en el cas del 
Cinema (en el qual s’esperen en aquesta última part de l’any 
algunes de les estrenes amb més estirada) la variació supera 
el punt percentual.

mòbils, Cinema, internet, i Televisió (tant la generalista com 
els Canals de Pagament) creixeran per sobre de la mitjana del 
mercat. Ràdio i Publicitat Exterior creixeran però menys que el 

mercat. Revistes, diaris i Suplements seguiran patint caigudes, 
encara que ja molt lleugeres.

Previsions per mitjans
Les previsions d’inversió per mitjans poden veure a la taula se-
güent. Es comparen amb les previsions elaborades al juliol. A la 
tercera columna es representa el sentit de la variació. un signe 
+ indica que la previsió és ara millor; un signe - que la previsió 
ara és pitjor.

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
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La inversió en Blogs, en Xarxes Socials i en Vídeo a Internet.- la 
inversió en Blocs i llocs especialitzats arribarà aquest any als 12,3 mi-
lions d’euros, fet que suposa un creixement del 6% respecte a 2014.

la inversió en Xarxes Socials se situarà aquest any en 50.700.000 euros, 
el que representa un creixement proper al 19% respecte l’any anterior.

al costat de les Xarxes Socials l’altra gran opció amb fort creixe-
ment (i en moltes ocasions de manera conjunta) és el Vídeo on 
line. Els panelistes esperen que la inversió en aquesta modali-
tat abasti en 2015 els 56,8 milions d’euros, el que suposaria un 
augment de les del 29% respecte a la xifra estimada per a 2014.

La Compra Programàtica.- la Compra Programàtica de publi-
citat digital suposa, en opinió dels panelistes, un 21,3% de la 
inversió en publicitat on line. Encara que alguns dels especialis-
tes en el tema creuen que és un terme encara confús, en el qual 
s’inclouen modalitats que no ho són pròpiament, sí sabem que el 
seu potencial de creixement és molt alt. El 95% dels panelistes 
creu que augmentarà en els propers mesos.

Els sectors que creixen més.- Automoció, que encadena ja 
més de dos anys de creixement de les vendes, Banca i Finan-

ces i Telefonia i Telecomunicacions, un sector en ple procés de 
reconversió després de les fusions i els llançaments d’ofertes 
quíntuple play, són els sectors en què més es confia per acon-
seguir aquest augment previst en la inversió publicitària.

Previsions per al 2016.- El mes de setembre és el primer en què 
els panelistes realitzen una previsió referida a l’any que ve. El crei-
xement previst per a la inversió publicitària en mitjans convencio-
nals se situa en el 5,3%, una mica més del previst per a aquest any.

Les previsions per als diferents mitjans no difereixen molt de 
les que s’obtenen per a aquest any. Tornen a ser positives per 
a tots els mitjans excepte per al paper. El detall per mitjans pot 
veure’s en el quadre següent:

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
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‘Temps per viure’, de Shackleton, per a La Caixa

  

Shackleton Barcelona ha estat l’agència triada per l’obra Social 
“la Caixa” per al desenvolupament d’una campanya 360º que 
pretén fer un homenatge a la gent gran promovent l’envelliment 
actiu. Sota el claim “Temps per viure”, l’agència de publicitat 
Shackleton ha dissenyat una campanya que reflecteix la revo-
lució que hem viscut al segle XXI. En poc temps, l’esperança de 
vida ha augmentat una mitjana de 30 anys i cada vegada, amb 
millor qualitat de vida. Per marta Piñol, directora general, “la 
campanya  explica al món que els nostres majors estan en una 
època il·lusionant per dedicar-se a tot el que realment els omple 
com a persones. una etapa per gaudir de la companyia dels 

seus éssers estimats i per compartir la seva experiència amb la 
societat. Una etapa per seguir ajudant els que sempre han estat 
al seu costat. En definitiva, una etapa per viure”.

amb aquesta campanya, la obra Social “la Caixa” busca aug-
mentar el reconeixement i visibilitat del programa de gent gran, 
així com transmetre el lideratge de la institució en l’àmbit so-
cial. “Vam voler utilitzar els valors diferencials de la institució 
i reflectir-los en l’actitud vital d’aquest col·lectiu”, manifestava 
Santi García, director creatiu de la campanya. la campanya, 
que va arrencar el 28 de setembre i estarà vigent fins a finals de 
2015, compta amb espots de 45 “i 20” falques de ràdio, Retail 
(oficines), fullets, digital, Branded Content, accions especials, 
premsa i revistes. (de Control Publicidad)

“Assessors vs cunyats”, d’El Corte 
Inglés Assegurances

Qui sap més sobre assegurances?, els assessors d’El Corte in-
glés assegurances o els cunyats “setciències”? ambdues parts 
s’embranquen en una divertida batalla campal a la tele, la ràdio 
i les xarxes socials a càrrec de l’agència TBWa, responsable de 

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
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la comunicació integral d’El Corte inglés assegurances en totes 
les disciplines, estrena la seva primera campanya 360º per al 
seu nou client. 

la campanya, que va arrencar en la seva fase teaser el dia 23, 
estarà des d’ara a cadenes estatals, una divertida pàgina web 
on els cunyats no podran evitar seguir donant consells durant la 
navegació, i falques de ràdio a les principals emissores nacio-
nals. Els cunyats i els assessors d’El Corte inglés asseguran-
ces també lliuraran seva batalla a les xarxes socials on, a més 
d’una campanya de influencers, tindran els seus propis perfils 
de Twitter (ECiSCunado iECiSasesor) on demanaran suport 
als internautes per guanyar el seu combat particular. (de CTRl)

Darwin & Co guanya el compte d’Ibercaja

El primer treball de l’agència de publicitat darwin & Co per iber-
caja ha estat el desenvolupament d’una campanya per mitjans 
convencionals destinada a difondre la gamma d’assegurances 
de l’entitat financera d’origen saragossà. Després d’un procés 
de selecció entre tres agències, Ibercaja Banc ha confiat a 
darwin & Co seu compte publicitària, que anteriorment va ser 

manejada per Contrapunto. L’agència s’ocuparà de dissenyar 
l’estratègia creativa de l’entitat financera en mitjans convencio-
nals. 

L’equip de Darwin & Co assignat a Ibercaja està compost per 
Carlos Sanz de andino, director general creatiu; Pablo Castellà, 
director creatiu i redactor; Clara Hernández, directora creativa 
i d’art; ignacio Huidobro, director general, i diana muñoz, res-
ponsable del compte. Per part Ibercaja, la persona de contacte 
és Betlem Bardaji, Cap d’Imatge i Campanyes. La gestió de 
l’apartat de mitjans anirà a càrrec de iMedia. (de Control)

Grupo Calzedonia adjudica el seu 
compte de mitjans a Havas Media

Grupo Calzedonia ha triat Havas media com a agència de mi-
tjans a Espanya. Fins ara el compte estava en mans d’MEC Es-
panya. El holding empresarial italià dedicat a la moda íntima va 
convocar un concurs en què van participar quatre grans grups 
de comunicació. Havas media Barcelona serà l’encarregada de 
gestionar la inversió en mitjans de les tres marques de la com-
panyia italiana: Calzedonia, intimissimi i Tezenis. (d’ipmark)

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
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News Republic s’actualitza amb nou 
disseny i més novetats interessants
Per adrián Fariñas / andro 4 all

  

una de les millors aplicacions per a llegir les notícies que més 
ens interessen està d’actualització a Google Play. Es tracta 
d’news Republic, que arriba a la seva versió 5, i porta amb 
si interessants novetats, incloent un nou disseny més proper 
a material design, i diversos afegits que pretenen millorar 
l’experiència d’usuari.

Gràcies al nou disseny en la pantalla principal, ara veurem els 
articles més importants de l’actualitat només entrar a l’aplicació. 

a això se li uneix una nova secció, “Tendències”, en la qual tin-
drem accés a les notícies més populars del moment, una cosa 
similar al trending topic de Twitter. així, podrem estar totalment 
informats, sense que se’ns passi per alt ni una notícia impor-
tant, i sense perdre detall al que està més de moda.

un altre afegit són els comentaris en els articles dins de la prò-
pia aplicació. Si ens connectem amb el nostre compte de Face-
book, podrem comentar qualsevol article que veiem, i veurem 
els comentaris dels altres usuaris. És una forma més de refor-
çar la comunitat al voltant de News Republic, i en relació a això, 
ara també serà més fàcil compartir els articles, ja que s’han 
afegit icones més grans i visibles per a tal fi.

News Republic 5 ja està disponible a la botiga d’actualitzacions, 
per descomptat, de forma gratuïta. un lector senzill, visualment 
atractiu, i que rep actualitzacions freqüents per millorar, cosa 
que per descomptat els usuaris agraïm. 

Si voleu conèixer més sobre news Republic, des d’El Butlletí d’amiC 
us convidem a que veieu la interessant entrevista que enregistrada 
en el passat mWC 2015 amb Stefan lange, el director de news 
Republic a Espanya i alemanya. només cal CliCaR aQuÍ

NOVES EINES

http://youtu.be/N1E0gImA4Gk
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Google presenta nous productes: 
Universal Campaigns d’Apps i 
Customer Match

L’elevada utilització del mòbil ha canviat les regles del joc tant 
per als consumidors com per a les marques. les expectatives 
dels consumidors en relació amb la immediatesa i la rellevància 
són més altes que mai, i les marques d’èxit són aquelles que 
connecten amb les persones en els moments en què aquestes 
volen.

Per això, durant l’esdeveniment, advertising Week, que es va 
celebrar dimecres a Nova York, Google va anunciar dos nous 
productes que ajudaran a les empreses a estar on deuen i ser 

rellevants en els moments clau amb els seus clients. El primer 
d’ells és Customer Match, un nou producte dissenyat per ajudar 
les empreses a assolir els teus clients de més valor a Goo-
gle Search, YouTube i Gmail, permetent construir campanyes 
i anuncis específicament dissenyats per a la teva audiència. I 
també presentaran universal Campaigns, disponibles a crea-
dors i publicistes com un nou tipus de campanya d’adWords 
creada per ajudar a posar-te en contacte amb els usuaris d’apps 
a Google Search, Google Play, YouTube i Google Display Net-
work. amb només tres senzills passos, podràs tenir accés a una 
quantitat incomparable de persones, per ajudar-te a promocio-
nar els teus apps en les majors plataformes i xarxes mundials 
i així, crear campanyes universals de apps a través de Google 
Play developer Console o adWords. (de marketing land)

IAB desenvolupa un codi que permet 
als editors “detectar” els bloquejadors 
d’anuncis
Els bloquejadors d’anuncis s’han alçat com un dels grans mals 
de cap de la indústria publicitària per la qual cosa cada vega-
da són més els agents que han començat a prendre cartes en 

NOVES EINES

http://www.customermatch.nl/#about
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l’assumpte. un dels més actius en la lluita contra el fenomen del 
adblocking és l’interactive advertising Bureau  (iaB).

Com que molts bloquejadors de publicitat aconsegueixen pas-
sar “desapercebuts” l’iaB ha explicat que han desenvolupat 
un codi que permet als petits editors esbrinar quan els usuaris 
arriben al seu site amb un d’aquests bloquejadors sota el braç. 
Per exemple, alguns editors que saben que els seus lectors 
tenen instal·lat un bloquejador de la seva publicitat els reben 
amb missatges en què els anima a deixar d’utilitzar-pel bé de la 
indústria i poder seguir rebent els continguts de forma gratuïta. 
Alguns fins i tot els animen a que es facin subscriptors del mitjà.

Però l’arquitectura oberta sobre la qual es construeixen els 
bloquejadors ha permès fins i tot que en alguns casos evitin 

l’usuari tenir a veure aquest tipus de missatges llançats pels 
editors. des iaB suggereixen que els editors haurien d’establir 
protocols més segurs per aconseguir evitar això. (d’iaB i aEC)

Evernote permet crear notes des de la 
pantalla d’inici
Evernote va actualitzar la seva aplicació per prendre notes en 
android. l’empresa va afegir un giny que permet crear ràpida-
ment una nova nota sense sortir de la pantalla d’inici. l’última 
versió integra la característica en l’aplicació principal, juntament 
amb una nova visualització i un nou tipus de nota.

El giny a la pantalla principal es configura per crear una “nota 
simple”. És molt bo per anotar pensaments ràpidament sen-
se cap format de text. l’interessant és que es poden revisar 
les notes sense necessitat d’iniciar l’aplicació. des d’El Butlletí 
de l’associació amiC us podem mostrat com l’organització vol 
seguir millorant la productivitat de la seva comunitat Evernote. 
CliQuEu aQuÍ (d’aEC)

NOVES EINES

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote&hl=en
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Yahoo revela les seves noves ofertes 
tecnològiques en Advertising Week

Yahoo va anunciar ahir, dijous, les principals actualitzacions del 
seu portafoli de publicitat tecnològica en l’advertising Week a 
Nova York per poder oferir solucions programàtiques de prime-
ra classe per a vídeo, display i publicitat nativa a través de tots 
els dispositius.

BrightRoll és la nova marca de Yahoo per publicitat tecnològica 
programàtica que ofereix diverses eines per ajudar a publicistes, 
editorials i associats a connectar amb els seus clients a través 
de diferents formats de publicitat i des de diferents dispositius. 
D’altra banda es troba Yahoo Gemini, una nova característica 
d’audiència personalitzada que permet als anunciants aprofitar 
les seves pròpies dades, juntament amb les dades de Yahoo 
per reorientar de manera eficient a les audiències a través dels 
seus dispositius. Igual que el mercat de propietat de Yahoo per 
a la recerca i la publicitat nativa a través de dispositius, Yahoo 
Gemini ajuda als anunciants a complir els seus objectius, abast 
i atreure als seus diferents audiències per així impulsar resul-
tats que poden ser mesurats. (de Periódico Publicidad)

Netflix arriba a Espanya el 20 
d’octubre

El servei de vídeo online sota demanda Netflix arribarà a Es-
panya el proper 20 d’octubre amb preus que oscil·laran entre 
els 7,99 euros i els 11,99 euros al mes, segons ha informat la 
companyia. la plataforma estarà disponible per a televisions 
intell·ligents, tauletes, smartphones, ordinadors i diverses con-
soles i decodificadores amb connexió a Internet, a més de 
l’apple TV i Google Chromecast.

Així mateix, gràcies a un acord amb Vodafone Espanya, Netflix 
estarà disponible en el servei televisiu de la filial espanyola de 
la firma britànica. Fonts d’Orange, per la seva banda, han indi-
cat a Europa Press que estan negociant amb la plataforma on-
line per incloure els seus continguts en la seva oferta televisiva. 
Per contra, Telefònica aposta pels seus propis continguts de 
televisió, que és una de les principals apostes de la companyia 
reforçada després de la compra de Canal+. (d’Europa Press)
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La llibertat de premsa a la UE, en 
dubte
Per Periodistas.es

la llibertat de premsa a Europa està en perill i la unió Europea 
(uE) té l’imperatiu moral de defensar aquest dret i fer que els es-
tats membres rendeixin compte dels seus actes, va concloure el 
Comitè per a la Protecció dels Periodistes (CPJ, per les seves si-
gles en anglès) a “Fent malabarismes: la llibertat de premsa en 
risc”, un informe sobre l’historial de la uE en matèria de llibertat 
de premsa, divulgat aquest dilluns, 28 de setembre, a Brussel·les.

“El CPJ està preocupat davant el creixent nombre de violacions 
de la llibertat de premsa comeses per països europeus que tra-

dicionalment s’han considerat exemples de bona pràctica de-
mocràtica, i davant l’absència de mesures fermes per part de la 
unió Europea per protegir els drets dels periodistes”, va decla-
rar Jean-Paul marthoz, corresponsal del CPJ per als països de 
la uE i autor de l’informe. “Si la uE seguirà sent una autoritat 
global en qüestions de llibertat de premsa, ha d’emprar tots els 
mitjans a la seva disposició per impedir els atacs contra els 
periodistes, i per assegurar que s’eliminin les amenaces contra 
la llibertat de premsa”.

Els periodistes dels estats membres i de països que intenten 
sol·licitar l’adhesió a la uE s’enfronten amb amenaces de go-
verns i grups extremistes. Diverses lleis de mitjans repressives, 
entre elles les disposicions penals sobre la difamació i la blas-
fèmia, continuen vigents en diversos estats membres, malgrat 
que aquestes lleis són incongruents amb els valors de la unió 
Europea, conclou l’informe. En alguns països, s’estan emprant 
les iniciatives antiterrorisme com a pretext per radicals mesures 
de vigilància que censuren el periodisme digital i amenacen de 
posar al descobert les fonts periodístiques.

l’informe examina les polítiques i institucions de la uE, i conclou 
que si bé mantenen un compromís amb la llibertat de premsa 
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de cara a l’exterior, en molts casos no tenen un mecanisme 
sòlid perquè els estats membres rendeixin compte dels seus 
actes quan violin la Carta dels drets Fonamentals de la uE. les 
condicions en deteriorament de la llibertat de premsa a Hongria 
il·lustren el mal preparada que està la uE pel que fa a amones-
tar als països que incompleixin els compromisos adquirits. una 
anàlisi del procés d’adhesió a la uE arriba a la conclusió que 
la uE necessita ser més estricta amb els estats candidats, en 
particular quan països amb preocupants historials de llibertat de 
premsa, com Turquia, s’esforcen per la seva inclusió a la uE.

“l’accelerada marxa enrere d’Hongria en el dret fonamental del 
periodista de realitzar la seva tasca informativa sense restric-
cions, demostrada més recentment per l’obstrucció dels perio-
distes que cobreixen la crisi dels refugiats, és un desafiament als 
valors declarats de la uE”, va expressar Kati marton, membra del 
consell de directors i expresidenta del CPJ. “no s’ha de permetre 
que cap estat membre es comporti amb semblant impunitat. Si 
aquests valors encara són importants per a la uE, Brussel·les ha 
de demostrar que aquests actes tenen conseqüències “.

Per complir amb aquests compromisos, el CPJ ha efectuat una 
sèrie de recomanacions a la uE com a institució i als seus estats 

membres, i té previst sostenir trobades amb líders d’institucions 
clau per analitzar les troballes de l’informe. Els lectors d’El But-
lletí d’amiC tenen accés al document complet, només cal Cli-
CaR aQuÍ

Un llibre repassa l’entorn comunicatiu 
andorrà

la universitat d’andorra (uda) ha publicat el llibre l’entorn co-
municatiu d’andorra, escrit per univers Bertrana (coordinador), 
Josep m. altarriba, antoni Caus i Ricard Poy. El treball posa a 
l’abast els coneixements essencials sobre l’entorn comunicatiu 
del Principat, fent un èmfasi especial en les línies principals de 
la història i l’estructura dels mitjans de comunicació del país, 
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sense descuidar l’ús de la llengua catalana ni els contextos jurí-
dics i polítics que han determinat la seva configuració.

Així, el volum permet identificar els canvis del marc polític i legal, 
social i cultural, que han envoltat l’evolució del sistema comuni-
catiu andorrà, coincidint amb el 25è aniversari de la creació del 
servei públic nacional de ràdio i televisió. l’entorn comunicatiu 
d’andorra aplega bona part dels continguts que serveixen de su-
port per a l’assignatura del mateix nom que la uda ofereix als 
estudiants del bàtxelor en Comunicació.

El llibre, que forma part de la nova col·lecció Campus de manuals de di-
vulgació, ja es pot adquirir a les llibreries (distribuïdor: Altaïr) i es farà arri-
bar a les biblioteques de comunicació de la Xarxa Vives d’universitats. 
més endavant se’n permetrà l’accés gratuït en format digital. (d’aEC)

Premi del Col·legi d’Enginyers de 
Telecomunicació per a El Punt Avui i 
el professor Fondevila
El Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de 
Catalunya va entregar dimarts els premis Excel·lència 2015. En 

l’apartat de mitjans de comunicació, els enginyers tècnics i pè-
rits van reconèixer la tasca d’El Punt avui per la divulgació de 
les noves tecnologies que es fa a través del diari i el lloc web, i 
a les pàgines dedicades a tecnologia que setmanalment publica 
la revista dels diumenges Presència. Els premis Excel·lència, 
els atorga anualment el Col·legi d’Enginyers en el marc de la 
diada de les Telecomunicacions, que aquest any va celebrar la 
catorzena edició i a la qual van assistir un miler de professio-
nals de les TiC i de les noves tecnologies. Va recollir el premi el 
director de l’edició nacional d’El Punt avui, Xevi Xirgo.

També el doctor Joan Francesc Fondevila Gascón, director 
del Centre d’Estudis sobre el Cable (CECaBlE), articulista a 
El Butlletí d’amiC, professor titular d’universitat (universitat 
Pompeu Fabra, Escola universitària mediterrani de la univer-
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sitat de Girona, Blanquerna-universitat Ramon llull, universi-
tat oberta de Catalunya, universitat de Barcelona i universitat 
Autònoma de Barcelona) i autor del bloc científic “Telecomuni-
caciones y Periodismo” (http://www.telecomunicacionesyperio-
dismo.com/), ha estat guardonat amb el Premi Excel·lència en 
la Comunicació i la divulgació TiC (categoria Premsa digital) 
pel Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de 
Catalunya. El bloc és un referent per a l’anàlisi de la Societat de 
la Banda Ampla, el cloud journalism, el Journalism as a Service, 
el grid journalism o el social journalism commerce, conceptes 
científics creats pel mateix doctor Fondevila.

igualment es va atorgar també un reconeixement al canal 8TV 
i a l’associació de radioaficionats de l’ONCE (Armic). (d’El Punt 
avui i aEC)

Quèquicom, del 33, finalista dels 
Boehringer de Periodisme

Jaume Vilalta, Georgina Pujol i Lluís Baldomero han estat se-
leccionats en la categoria de Periodisme audiovisual del Premi 
Boehringer ingelheimpel pel reportatge disruptors hormonals, 

falses hormones, emès dins del programa del 33 Quèquicom. 
L’espai de divulgació científica dirigit per Jaume Vilalta aspira 
un cop més al prestigiós premi, que enguany arriba a la 28a edi-
ció. Quèquicom ja ha guanyat aquest guardó en dues ocasions 
anteriors, amb els reportatges un president contra l’alzheimer 
i El cordó que dóna vides, i ha estat seleccionat com a finalista 
dues vegades més. (de diari de Girona)

Els periodistes premiaran l’Uni Girona 
i Natàlia Molero

l’uni Girona, campió de bàsquet de la lliga Femenina espanyo-
la, rebrà la mosca de Sant narcís, i natàlia molero, l’escriptora 
traspassada aquest estiu, rebrà la mosca del Col·legi. El Col·legi 
de Periodistes de Girona va informar dimecres que celebrarà la 
gala mosques de la informació 2015 el proper 22 d’octubre a 
la Biblioteca Carles Rahola. En el decurs de l’acte es premiarà 
l’equip de bàsquet femení i s’homenatjarà la malaguanyada Na-
tàlia Molero i també la trajectòria de la revista Presència, que 
aquest 2015 assoleix els 50 anys de vida. (d’aEC)
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Sanitat “negociarà” amb la premsa 
codis interns per eliminar anuncis de 
contactes
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació i 20 minutos

 
El ministeri de Sanitat, Serveis Socials i igualtat va a “negociar” amb 
els mitjans de comunicació l’elaboració de codis d’autoregulació 
tendents a l’eliminació dels anuncis de contactes, en línia amb una 
de les mesures que contempla el ii Pla integral contra la Tracta de 
Dones i Nenes amb finalitat d’explotació sexual. 

Així, el Govern espanyol negociarà amb els mitjans de comunica-
ció l’impuls de codis d’autoregulació sobre la inserció d’anuncis 

de contactes, així com la conscienciació dels periodistes sobre 
el tractament informatiu de les notícies sobre la tracta de dones 
i nenes amb fins d’explotació sexual. “Tant de bo desaparegues-
sin” els anuncis de contactes, ha manifestat el titular de Sanitat, 
qui ha precisat que el seu departament negociarà “amb” els mi-
tjans de comunicació i “no contra” ells de quina manera es poden 
inserir els anuncis de contactes i de quina manera enfocar les 
notícies relacionades amb el tràfic de dones. 

Alonso destaca que el Pla compta amb una nova via de finança-
ment amb els béns decomissats als traficants de dones i nenes 
amb fins d’explotació sexual que seran destinats a les víctimes 
de tràfic, una quantitat que l’any passat va arribar als vint-i-
tres milions d’euros el transvasament de fons decomissats cap 
a l’atenció a les víctimes que ara es canalitzarà a través de 
l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius, que es crearà en les 
pròximes setmanes. 

“a Espanya, hi ha un gran negoci muntat sobre la vulneració 
dels drets fonamentals i la venda de la dignitat de les dones 
i aquest negoci té compradors les vint-i-quatre hores del dia”, 
subratllà el ministre alonso en l’acte de commemoració del dia 
Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, 
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nenes i nens. només la prostitució representa el 0,35% del 
Producte interior Brut (PiB), fet que suposa prop de 3.700 mi-
lions d’euros. 

Des del Ministeri confien que el Pla suposi “un pas endavant en 
la conscienciació de la societat espanyola perquè no es toleri 
que l’Estat espanyol sigui un mercat que atempti contra la dig-
nitat de les dones i nenes”. També l’associació per a la Preven-
ció, Reinserció i atenció a la dona Prostituïda (aPRamP), de-
mana una major consideració de les ONG en les actuacions de 
la Policia i de la Fiscalia contra la tracta, reivindicant una més 
gran coordinació i sensibilització social perquè no es rebutgi a 
les víctimes, alhora que reclama una resposta immediata per a 
protegir i oferir una sortida a aquestes dones, que han estat “ve-
nudes per les seves famílies” o “enganyades pels seus nuvis”. 
Cal dir que una publicació associada a amiC, 20minuts, va ser 
pionera amb el seu codi d’autoregulació. així, doncs, la qüestió 
que ara el Govern de l’Estat vol negociar amb els mitjans de 
comunicació en matèria d’anuncis de contactes, ja és un fet en 
el grup 20minutos.

També contra les octavetes.- També hi ha compromisos ten-
dents a la desaparició de la publicitat de comerç sexual en al-

tres suports. En el cas dels fulletons o les octavetes, el Pla 
de l’Executiu preveu proposar “mesures en l’àmbit local per 
afavorir la seva eliminació”, tenint en compte que aquest tipus 
d’anuncis són “de fàcil accés per a la població en general” i 
es requereix “especial atenció a la protecció de la infància i 
l’adolescència”.    

Per a la Xarxa, inclou la “proposta d’actuacions per limitar la 
utilització d’internet com a plataforma publicitària del comerç 
sexual”, alhora que es preveu emprendre mesures de sensibilit-
zació adreçades a la població jove sobre la tracta amb finalitats 
d’explotació sexual” i la seva vinculació amb la prostitució, a 
través de les xarxes socials “.

Al costat dels codis d’autoregulació, figuren per als mitjans al-
tres mesures, com el “foment de la formació i la informació a 
professionals de la ràdio i la televisió, de grups de comunica-
ció i de productores de cinema i televisió, en matèria de tràfic 
de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual, per tal de 
promoure un enfocament adequat sobre aquesta realitat, el res-
pecte a la imatge de les dones i la dignitat de les víctimes”.
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Per què no parlem de sector 
industrial?
Per Joan Barrera, secretari tècnic de la mesa sectorial dels mi-
tjans de comunicació de Catalunya / Portal de la Comunicació 
d’inCom/uaB

 
Reconec que l’expressió sector industrial pot semblar anacròni-
ca quan s’aplica a l’àmbit de la comunicació. Fins i tot, hi ha qui 
pot pensar que els dos conceptes sector i indústria combinen 
malament en un món dominat per l’alta tecnologia i atent als úl-
tims dispositius digitals que permetin arribar amb més eficàcia 
als destinataris del missatge. Però justament perquè es tracta de 
dos conceptes unívocs, clars i entenedors, fàcilment intel·ligibles 

per a tots aquells que desconeixen la realitat que ens envolta, 
entenc que són adequats per demostrar que el sector de la co-
municació no és un regne de taifes, ni un microcosmos, sinó que 
té totes les característiques per presentar-se davant la societat 
com un bloc amb capacitat de futur, amb un volum de negoci 
significatiu, amb un potencial humà considerable i, en definitiva, 
amb la capacitat suficient per generar un alt valor afegit que per-
meti garantir, no només la seva supervivència, sinó el dinamisme 
que es reclama a la resta de sectors industrials en un escenari 
cada vegada més dinàmic i interdepenent.

amb les xifres a la mà, com recull amb meticulosa precisió el 
darrer informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, més 
d’un pot pensar que es tracta d’un somni propi d’il·luminats, 
d’una nova teoria per llençar al calaix de les propostes oblida-
des. discrepo, i ho faig des de la perspectiva que ofereix els dos 
anys de treball continuat, entre el 2012 i el 2014, d’una expe-
riència inèdita a l’Estat espanyol sota l’impuls de l’anomenada 
Mesa sectorial dels mitjans de comunicació de Catalunya.

Per fer un breu relat històric cal destacar que la mesa es va 
constituir al juliol del 2012, impulsada per la plataforma en de-
fensa dels mitjans de comunicació social, integrada pel Col·legi 
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de Periodistes de Catalunya, el de l’audiovisual i els sindicats 
unió General de Treballadors (uGT), Comissions obreres 
(CCoo), Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i la unió 
de Professionals de la Imatge i Fotografia de Catalunya (UPI-
FC). la intenció era simple: superar el permanent lament per 
la destrucció d’empreses i llocs de treball i consensuar amb el 
conjunt del sector una sèrie de mesures que fossin d’aplicació 
immediata, permetessin apaivagar l’impacte de la crisi i obrissin 
una perspectiva de futur. a la iniciativa s’hi van sumar una qua-
rantena d’entitats, representants d’associacions professionals 
i empresarials, universitats, altres col·legis professionals, pro-
ductores audiovisuals i el Govern de la Generalitat a través de 
la Secretaria de Comunicació.

El punt d’arrancada estava clar. El model de negoci que abans de 
la crisi sustentava al sector havia saltat pels aires, degut a la irrup-
ció de les noves tecnologies i el conseqüent canvi d’hàbits dels 
receptors, una caiguda brutal del mercat publicitari i la incapacitat 
per trobar una alternativa que permetés fixar un full de ruta i rever-
tir la situació. Res nou que no s’hagi explicat i analitzat fins ara.

L’experiència, a través d’un mecanisme de treball conjunt, va 
permetre, a finals de maig del 2013, presentar públicament 

un document, aprovat per unanimitat, amb el títol Propostes 
d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació (podeu 
repassar el document CliCanT aQuÍ)

No entraré en el detall de les propostes, però sí en la filosofia 
que desprenen. Entre el mínim comú denominador de mesu-
res per sortir de la crisi sobresortia una idea bàsica, que es 
va exposar en els mesos següents en les reunions de treball 
que representants de la mesa van mantenir, bàsicament amb 
membres de l’administració catalana, per avançar en algunes 
de les mesures que conté el document. Els interlocutors, re-
presentants cadascú d’àmbits diferents, es presentaven com a 
part d’un sector industrial, que com molt bé recull el document 
de Propostes vol que se’l reconegui com un sector estratègic, 
amb una consideració específica per als professionals del sec-
tor, i que possibiliti una acció coordinada per part d’empreses, 
administracions i associacions professionals per posar en valor 
al conjunt del sector, prestigiar-lo davant els ciutadans i també 
en l’àmbit publicitari.

no és un tema menor i el repte de promoció és necessari. En 
general, tenim una percepció errònia del coneixement que té la 
ciutadania i, sobretot, persones amb capacitat de decisió polí-
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tica i econòmica del sector de la comunicació. Per dir-ho d’una 
manera planera. la imatge que tenen de nosaltres persones 
alienes al sector sovint no va més enllà del nom d’alguns pe-
riodistes amb una forta projecció mediàtica i de les grans ca-
pçaleres o canals de televisió. No es fan a la idea que al tercer 
trimestre del 2012 hi havia a Catalunya 90.200 persones que 
treballaven directament o indirectament al sector de la comuni-
cació i dels centenars de milions d’euros que, tot i la davallada 
provocada per la crisi econòmica, mou en publicitat.

Cal, per tant, eixamplar l’horitzó, desenvolupar una nova meto-
dologia d’anàlisi i plantejar alternatives que recullin la riquesa i 
la varietat del sector. Fonamento aquesta línia de treball en el 
primer llistat de categories professionals que els coordinadors 
de la mesa van elaborar a partir de les dades subministrades per 
alguns dels experts que van participar en la elaboració del docu-
ment final. En sortien 114. I la majoria es concentraven en sec-
tors emergents com el de l’audiovisual, el de l’àmbit digital i el de 
la publicitat i les relacions públiques, molt més dinàmics que els 
vinculats als sectors tradicionals com el de la premsa o la ràdio.

Ho poso sobre la taula, perquè descobrir aquesta realitat ajuda 
a dimensionar la feina que tenim els professionals del sector 

per assegurar-ne la pervivència i les vies a través de les quals 
es pot incidir per donar passes en la direcció correcta.

El document de Propostes d’actuació davant la crisi del sector 
de la comunicació apunta una sèrie d’idees que no convindria 
desmerèixer. la principal, que hi hagi un reconeixement formal 
del sector de la comunicació com a subjecte amb identitat prò-
pia per part del Ministeri d’Hisenda a efectes fiscals i també des 
d’una òptica laboral per oferir garanties als professionals que 
hi treballen i permetre endegar polítiques d’ocupació i formació 
específiques a les necessitats actuals i futures. Ara que la crisi 
ha deixat al descobert els dèficits d’un sector que semblava 
immune als cicles econòmics, que percentualment ha estat un 
dels més damnificats per la crisi, que ha patit amb més seve-
ritat la destrucció d’empreses i llocs de treball i que s’enfronta 
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a un futur ple d’incerteses per la manca d’un model de negoci 
alternatiu a l’actual, convé saber què som i quants som. Ens 
hem de poder comptar i identificar, en la perspectiva que el co-
municador no és només aquell que cerca, elabora i transmet 
continguts sinó que comunicador també és aquell que des d’un 
àmbit molt més tècnic facilita i col·labora en la seva transmissió.

Entenc, i els treballs de la mesa sectorial mostren aquesta línia, que 
sense incorporar de manera transversal el conjunt dels actors que in-
tervenen en el procés de producció —i d’aquí sorgeix la idea de sector 
industrial— serà complicat plantejar sortides al punt en què ens trobem 
o, per ser més modestos, solucions que permetin vestir un escenari de 
futur en el qual es trobin còmodes emprenedors, assalariats, empresa-
ris de petites i grans empreses i treballadors per compte aliena.

La tasca és subjugant. Penso en la universitat, repensant l’oferta, 
avançant en l’especialització i enfortint la col·laboració amb el 
món empresarial. En definitiva, preparant professionals altament 
qualificats, amb capacitat d’adaptació a un entorn altament tecni-
ficat i perfectament conscients del rol que juguen en democràcia.

O en el món empresarial, plantejant, per exemple, mesures 
fiscals per incentivar noves empreses, consolidar les actuals i 

reclamant als governs respectius plans d’ajuts que fugin de la 
discrecionalitat o d’escenaris de ficció i se centrin en projectes 
‘industrials’ amb capacitat per generar valor afegit, llocs de tre-
ball i consolidar el sector.

O en el paper essencial que hauria de jugar el sector en el dis-
seny de la nova formació professional que impulsa el Govern 
de la Generalitat a partir de la llei aprovada el juny de 2015 pel 
Parlament català i que pot ser la via d’accés de molts tècnics, 
dissenyadors gràfics i creadors de webs, entre d’altres, al món 
de la comunicació.

o en els sindicats, delimitant categories professionals, dig-
nificant i protegint les condicions de treball o reconeixent 
l’experiència a través de certificacions professionals.

Per això, i per altres iniciatives, serveix que es reconegui el sec-
tor de la comunicació com a sector industrial. Fa uns anys va 
fer fortuna l’expressió The hamster wheel aplicada al món del 
periodisme, fins al punt que la publicació Columbia Journalims 
Review de setembre-octubre del 2010 va incloure un article de 
dean Starkman que parlava d’aquest fenomen advertint dels 
perills que pels valors del periodisme i amb l’ajut de les noves 
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i emergents plataformes digitals tenia convertir el periodista en 
un ‘home orquestra’. la precipitació i el neguit per ser present 
en tots els canals de comunicació, deia, podia ser nefasta i ca-
rregar-se els valors intrínsecs del periodisme: rigor, contrast i 
objectivitat.

Vist des de la perspectiva actual, i veient quin és l’afecte que té 
la crisi econòmica en els treballadors i en moltes de les iniciati-
ves del sector sembla que no hem pogut escapar al parany. la 
precarització ha devaluat el propi concepte de comunicar, dels 
comunicadors i de les pròpies empreses de comunicació. Hi 
som, però se’ns considera com uns actors de segona divisió. 
Cal revertir la imatge amb una acció decidida i l’aposta per rei-
vindicar-nos com a sector industrial s’apunta com la millor via.
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El futur del periodisme a debat a Hay 
Festival Segòvia
Per miriam Garcimartín / Eco inteligencia y El adelantado

El prestigiós periodista britànic mark Skipworth va acudir a la 
ciutat castellana per donar les claus que faran possible que 
la premsa sobrevisqui en l’era digital. amb més de 35 anys 
d’experiència professional a l’esquena, Skipworth ha advocat 
per un periodisme de qualitat, amb periodistes especialitzats i 
analítics que aportin valor enfront de blocaires i tuitaires.

iE university va ser l’escenari triat per l’organització de Hay 
Festival Segòvia per parlar sobre el passat, el present i el futur 

de la professió periodística. i si hi ha algú que coneix bé els 
desafiaments a què s’enfronta la premsa en l’era digital és Mark 
Skipworth, exredactor en cap de Sunday Times i actual sotsdi-
rector de The daily Telegraph.

El periodista va començar la seva intervenció recordant els 
seus inicis en un diari regional i com a periodista especialitzat, 
per passar a enumerar algunes de les claus que tot mitjà ha 
d’adoptar si vol mantenir-se en peu avui en dia:

1. Especialització: els mitjans s’han de dedicar a una àrea 
concreta i teixir una gran xarxa de contactes que els permeti 
publicar exclusives. “les històries especialitzades són les que 
et donen un avantatge sobre els altres”, assegura.

2. Inversió: Per fer un periodisme de qualitat, cal emprar molt 
d’esforç, temps i, sobretot, diners. A la famosa exclusiva de The 
Telegraph que desvetllava el sou i les despeses dels parlamentaris 
britànics, van haver de treballar diàriament 16 periodistes. aquesta 
primícia no hagués vist la llum sense fer una gran inversió.

El sotsdirector del daily Telegraph també es va mostrar orgu-
llós de no haver aplicat retallades en la seva xarxa de corres-
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ponsals. El problema és que si abans s’establien a París, avui 
s’han de traslladar a l’Orient Mitjà, el que es tradueix en costos 
astronòmics en telèfons via satèl·lit, transport, etc. Per tant, una 
de les claus vitals per Skipworth és “fer entendre a la gent que 
necessitem diners. No som una organització benèfica”.

3. Transparència: la gent ja no es fia del que llegeix. L’època 
de la deferència es va acabar i s’ha perdut el respecte a tota 
mena d’institució, ja sigui política o periodística. La basa que 
els queda als periodistes és mostrar-se el més transparents 
possible per tornar a guanyar-se el favor de la ciutadania i di-
ferenciar-se d’altres mitjans. En el camí hauran d’enfrontar-se 
a l’obscurantisme de les administracions públiques o, el que és 
pitjor, el seu intent que perdin el rastre de les històries propa-
gant informacions que no són veraces.

4. Anàlisi: la proliferació de blocaires i tuitaires que escriuen 
de qualsevol tema ha provocat que el periodista hagi de re-
definir el seu paper. Si el que vol és seguir sent peça clau en 
l’ecosistema informatiu, ha d’aportar un enfocament diferent a 
la notícia: més context, més contingut i una anàlisi en profundi-
tat. En definitiva, ha de demostrar que té un major coneixement 
dels assumptes gràcies a l’accés a les seves fonts.

Optimisme de cara al futur
mark Skipworth és optimista sobre el futur de la professió. la 
clau per sobreviure és realitzar un periodisme d’alta qualitat des 
de qualsevol plataforma. Recorda que la indústria britànica va 
passar per una època molt dura durant la transició digital, que 
ha qualificat com “la foguera de les vanitats dels diaris”, però 
avui dia la gent se segueix remetent a les grans capçaleres per 
informar-se dels esdeveniments més importants . Encara que 
cap diari té les tirades de fa 20 o 30 anys, els diaris de qualitat 
han estat capaços de retenir al seu públic objectiu i mantenir un 
negoci molt sòlid.

El paper és necessari a l’hora d’estimular el debat o aprofun-
dir en una qüestió. no és casual que si un polític com angela 
merkel escriu un article, vulgui estar a l’edició en paper, no en 
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línia. Però les aplicacions mòbils també seran claus en aquesta 
supervivència. “la gent segueix demanant un contingut editat, 
encara sort”, afirma Skipworth.

daily Telegraph s’ha adaptat a l’era digital implantant un servei 
de notícies 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, treballant de 
matinada des de Los Angeles. Després de tres anys, per fi, es-
tan aconseguint que els seus lectors entrin de forma directa al 
seu web, no a través d’un cercador com Google. Que ara arribin 
de Facebook o Twitter és una realitat que cal acceptar, “però 
des del punt de vista del nostre negoci, ens interessa més que 
vinguin directament”.

Finalment, el subdirector del diari britànic va comentar als joves 
que es trobaven a la sala i pensen estudiar periodisme, que cal 
assumir que és una professió en la qual no es faran rics, però 
que només la BBC ja dóna feina a més de 27.000 periodistes 
enfront dels 18.000 que treballaven en tots els mitjans del Reg-
ne unit en els 80. a més, va voler recalcar que la supervivència 
dels mitjans està garantida perquè és fonamental per a la su-
pervivència de la democràcia. Molts creuen que la fi de la prem-
sa de paper és a prop, però Skipworth està convençut que es 
“mantindrà” en un futur gràcies als “lectors de base”. “la socie-

tat ha de donar-se compte que els mitjans són un valor que cal 
cuidar i consolidar”, sentencia. (Foto: Kamarero, El adelantado)
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El periodisme de serveis, segons Jeff 
Jarvis
Per miquel Pellicer / miquelpellicer.com

  
El periodista i consultor nord-americà Jeff Jarvis segueix sent un 
dels analistes amb una millor visió del panorama professional. 
M’he quedat meravellat pel seu últim llibre, “La fi dels mitjans 
de comunicació de masses”. Jarvis té la virtut no només de de-
tectar problemes sinó també d’aportar solucions i gran part de 
la ruta que assenyala passa per considerar el periodisme, una 
professió de generació de continguts i serveis. El periodisme, 
segons Jarvis, “ajuda als ciutadans i a les comunitats a cobrir 
les seves necessitats i assolir els seus objectius. El periodisme 

és una eina per millorar la societat. Vegem, a partir de 10 fra-
ses, les paraules de Jarvis al debat sobre el periodisme que ve. 
Bé, el periodisme que està a les nostres portes. Toc, toc...

1. “El periodisme ha d’aprendre com introduir-se en el negoci 
de les relacions, que pot ser una base per a una nova estratègia 
empresarial de la indústria dels mitjans informatius”.
 
2. “Potser hauríem de preguntar-nos si, com succeeix amb 
Google i Facebook, la informació hauria de ser un servei que 
ajuda a les persones a assolir els seus objectius”.

3. “Pensem en el periodisme com un servei. El contingut és el 
que proporciona alguna cosa. El servei és el que aconsegueix 
alguna cosa”.

4. “Pot ser que definir-nos com a creadors de continguts sigui 
un parany. Aquesta cosmovisió ens convenç que el nostre valor 
està encarnat completament en el que fem i no en el bé que la 
gent obté d’això “.

5. “Hauríem de continuar servint a les persones com a massa 
ara que podem servir-les i connectar amb elles com a individus? 
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Seguim volent que aquests “usuaris exclusius” anònims passin 
a formar part d’una massa crítica de manera que puguem oferir-
los “visites a pàgines” i vendre’ls en massa als anunciants.”

6. “Si el nostre paper com a periodistes consisteix a ajudar les 
comunitats a organitzar millor el seu coneixement i a organitzar-
se millor a si mateixes, resulta evident que estem en el negoci 
dels serveis i que hem de recórrer a moltes eines, inclòs el con-
tingut, i atribuir valor a les relacions que construïm amb mem-
bres de les nostres comunitats”.

7. “Cal utilitzar la tecnologia com a resposta a una necessitat. 
Nick Diakopoulos identifica quatre necessitats dels consumi-
dors: mantenir-se informats; adquirir identitat personal; integrar 
i interactuar socialment; entretenir”.

8. “Hauríem de trobar formes d’atraure més gent amb millors ser-
veis. Hauríem de trobar noves formes de servir els usuaris allà on 
es troben en lloc de fer-los venir a nosaltres i cobrar-quan arriben”.

9. “les notícies -la informació i les notícies quotidianes, útils 
pràctiques i importants- no són entreteniment i no operen sota 
el model de negoci de l’entreteniment”.

10.  “He sostingut que el periodisme hauria de redissenyar-se 
com un servei que ajuda a la gent a aconseguir els seus objec-
tius, més que com una línia de producció que elabora contin-
guts per donar lloc a productes que es puguin vendre”.

on veus un problema, troba l’oportunitat, diu Jarvis. Toc, toc. 
desperteu!.
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El 80% d’internautes fa servir el mòbil 
mentre veu la TV: Més inversió en 
publicitat digital?
Per Rebeca alcántara / Prmarketing

El 80% dels internautes ja consulta el mòbil mentre està veient 
la televisió. aquesta és una de les conclusions del Vii Estudi 
anual de mobile marketing presentat aquest dimecres per iaB 
Spain. El curiós és que la majoria d’aquests internautes no uti-
litzen el telèfon per comentar el que veu a la televisió, sinó que 
el fan servir per xatejar, veure les seves xarxes socials o con-
sultar altres informacions. El director de recerca a Viko, Ramon 
montanera, ha apuntat que segons aquesta dada potser és el 
moment que els anunciants es plantegin que més que invertir 

en televisió, també seria interessant invertir en altres canals 
com mòbil i tauleta al mateix temps.

L’estudi de IAB llança una altra dada interessant, enfront dels que 
no creuen en la eficàcia de la publicitat digital, l’informe revela que 
la meitat dels usuaris ha clicat en publicitat mobile aquest any. a 
més, per al 70% d’aquests l’experiència molt satisfactòria, el que 
apunta que aquesta publicitat resulta interessant als internautes 
en moltes ocasions. Pel que fa a publicitat en tauleta, 4 de cada 
10 usuaris ha clicat sent la seva satisfacció encara més gran que 
en mobile (75%). la publicitat que més interessa és de Tecnologia, 
Viatges, Cinema i Sèries, Moda, Música, Restaurants i Videojocs, 
tant en mòbil com tablet. Els usuaris, al clicar en publicitat, volen 
anar a la web de la marca o rebre un descompte.

l’informe d’iaB Espanya indica que a Espanya hi ha un total 
de 15,4 milions d’usuaris de smarthphone (95% d’usuaris amb 
mòbils), destacant el lideratge de Samsung (33%) enfront de 
iphone (12%), lG ( 10%) o Sony (9%). les marques Huawei i 
BQ doblen la seva presència respecte a anys anteriors, situant-
se en un 9% i un 7% de penetració, respectivament. Pel que 
fa a sistemes operatius, Android suposa ja el 84% del mercat 
enfront del 12% de ioS i 3% de Windows.
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Activitats Internet mòbil
Una altra dada interessant, és que el smartphone és ja el princi-
pal dispositiu d’accés a internet (85% diàriament) en detriment 
del PC (67%) o la tauleta (45%). a més, cada vegada passem 
més temps navegant des del nostre telèfon. Gairebé una hora 
més que l’any anterior, passant a 3,3 hores al dia davant les 
2,32 hores de 2015. l’ús en tauleta, però, cau 15 minuts, si-
tuant-se en 1,41 hores diàriament.

les activitats socials i lúdiques són diàries en mobile i setmanals 
en tauleta. Quant a l’ús d’una de les apps més utilitzades Whats-
app, s’observa que 1 de cada 4 usuaris truca a diari i 1 de cada 
2, diu almenys 1 cop al mes. les aplicacions de banca mobile 
són usades per 7 de cada 10 usuaris almenys 1 cop al mes.

Facebook i WhatsApp les aplicacions favorites
les aplicacions favorites dels usuaris segueixen sent Whatsapp 

(75% usuaris), Facebook (48%) i apps per consultar el temps 
(25%). a més, cal ressaltar que les apps del temps han multipli-
cat per tres la seva presència en un any (del 8% al 25%), així 
com les apps de Banca (del 7% al 19%). aquest últim assump-
te, l’auge de la banca digital, és un tema que ha interessat tant 
a iaB Spain que es plantegen fer una anàlisi més exhaustiva.

En tauleta es tenen 9 apps de mitjana, sent la llista molt si-
milar a mòbil, amb la diferència que està més estesa l’app de 

EN PROFuNDItAt/ DOSSIER



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

El ButllEtí de l’amic

Youtube (19%) i menys la de WhatsApp (18%). S’observa més 
presència de jocs en tauleta (37%) que a Mobile (23%). L’ús 
d’apps de banca augmenta més del doble (del 6% al 14%).

augmenta el nombre de gent que ha pagat per app (46%), tot 
i que d’aquests, dos terços van pagar només per WhatsApp. El 
52% prefereix apps gratis, el 34% freemium i el 14% de pagament.

Un pas encara per donar: Adaptar els emails als mòbils
Tot i que ja hi ha altres vies perquè la publicitat digital arribi 
als usuaris, l’email i el SmS encara segueixen tenint una im-
portància relativa i per això iaB Spain ha volgut incloure en 
l’estudi. El 60% dels enquestats obre emails cada dia al mòbil. 
dels emails llegits, el 70% obre almenys 1 de cada 2 i el 33% 
llegeix tots. no obstant això, hi ha un problema en l’enviament 
i la recepció de correus electrònics que cal tallar. actualment, 
només un terç dels correus electrònics que es reben al telèfon 
estan adaptats a aquest dispositiu mòbil, el que fa que la seva 
lectura sigui més incòmoda per als usuaris i fa que més d’un 
20% no s’arribi a llegir.

Els correus electrònics comercials que es reben són de serveis 
dels que són clients, newsletters i descomptes. En canvi el que 

l’usuari vol rebre són factures, promos, info del banc i comuni-
cacions de l’operador.

En SmS es reben comunicacions de l’operador, informació 
de comandes i enviaments, promocions, informació bancària 
i cites. no obstant això, l’usuari voldria destinar l’SmS a info 
d’enviaments de paqueteria, cites i càrrecs a la targeta. l’email 
destaca com a mitjà de contacte per a serveis habituals, i l’SMS 
com a mitjà de contacte per a assumptes més urgents. 

L’Internet de les coses, es coneix però gairebé no s’usa
El que encara no s’ha enlairat a l’Estat espanyol és l’internet de 
les coses. Els internautes coneixen la seva existència, però el 
seu aprofitament és molt limitat. L’ús del mòbil per domòtica és el 
més conegut i utilitzat, principalment com a comandament de la 
TV i per activar l’alarma de la llar. l’smartWatch és conegut per 
7 de cada 10 usuaris, encara que el seu ús és molt limitat (3%).

Els lectors d’El Butlletí d’amiC poden accedir gratuïtament a 
aquest estudi de l’iaB CliCanT aQuÍ

EN PROFuNDItAt/ DOSSIER

http://www.amic.media/media/files/file_352_843.pdf


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

El ButllEtí de l’amic

El periodisme va néixer als bars
Per núria Jar / mèdia.cat

 
aquest estiu he subratllat compulsivament los elementos del 
periodismo de Bill Kovach i Tom Rosenstiel, fundadors del Co-
mitè de Periodistes Preocupats (Committee of Concerned Jour-
nalists). aquest grup va fer un dels examen més perllongats, 
sistemàtics i exhaustius sobre la nostra feina i les responsabili-
tats que comporta explicar el món als ciutadans.

En total, es van convocar 21 fòrums públics on van acudir més 
de tres mil persones i en els quals es va analitzar els testimo-
nis de més de 300 professionals. d’aquest treball d’investigació 
surt l’assaig que us recomano amb fervor. Hi ha reflexions so-

bre la nostra professió que valen molt la pena. Es tracten temes 
tan nuclears com la verificació, la independència o la vigilància 
del poder, i no s’està de fer un molt breu recorregut històric 
sobre l’exercici del periodisme.

m’ha cridat especialment l’atenció el capítol dedicat al naixe-
ment del periodisme. Els autors expliquen que tot va començar 
als cafès d’anglaterra i als pubs dels Estats units, on pregunta-
ven als viatgers “què havien escoltat en les seves aventures i els 
animaven a registrar-ho a quaderns que col·locaven a l’extrem 
de les barres”. Fins i tot els cafès anglesos s’especialitzaven en 
un tipus d’informació concreta.

Els primers diaris van néixer a partir de l’intercanvi de notícies 
que es produïa en aquells locals. a principis del segle XVii al-
guns impressors van començar a recollir xafarderies, discus-
sions polítiques i novetats que portaven els mariners i ho impri-
mien en paper, expliquen els autors d’aquest llibre.

El periodisme va néixer als bars i s’ha de fer als bars. Canviïn 
bars per carrers. Canviïn bars per places. Canviïn bars per ba-
rris. Canviïn bars pel que vulguin, però surtin. no n’hi ha prou 
amb tenir telèfon i connexió internet a la redacció. les històries 
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tenen rostre, es toquen, s’oloren, se senten. de nou: expliquem 
històries, tornem als bars i brindem pel periodisme.
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