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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.
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La premsa espanyola a la conquesta 
de followers
Per ipmark

les xarxes socials es postulen com les plataformes impulsores 
dels principals diaris. la conquesta de followers és el nou repte 
de la premsa espanyola. Generar resposta i interactuar a tra-
vés dels seus perfils és un dels objectius que persegueixen les 
grans capçaleres.

la generació d’una comunitat virtual a través de les xarxes 
socials s’ha convertit en una prioritat per als mitjans de co-
municació espanyols, que deriven visites a les seves webs a 

través dels enllaços posteados des dels seus perfils, intentant 
maximitzar la difusió amb la viralitat que proporciona el social 
mitjana.

Però com exerceixen en les xarxes socials els principals periò-
dics de l’Estat espanyol? aconsegueixen conquerir cada dia a 
més followers?

activitat de les principals capçaleres espanyoles a twit-
ter.- un estudi realitzat per Press Cutting Service mostra que 
Facebook i Twitter són les xarxes favorites per a diaris com El 
País, El mundo, aBC o la Razón. la seva presència activa es 
justifica en les dues plataformes més utilitzades pels espanyols, 
ja que de la totalitat de persones que declaren estar presents 
en xarxes socials el 88% d’elles ho fan a Facebook, mentre 
que el 54% utilitzen Twitter, un nínxol de lectors al que no cal 
desatendre.

El País es posiciona com la capçalera líder quant a seguidors 
en aquestes dues xarxes, aconseguint més de 4 milions a Twit-
ter, mentre que a Facebook acumula més d’un milió vuit-cents 
mil “m’agrada”. El segueix El mundo amb 2 milions a la xarxa de 
microblogging i més de 1.238.000 a Facebook. la Razón que 
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recluta 187.000 twiters i 7.908 likes, és superat per aBC  amb 
gairebé 900.000 seguidors i 542.800 fans.

interlocució.- Els periòdics ja no només busquen guanyar se-
guidors amb la seva presència en xarxes socials. la recerca 
de interlocució amb el lector ve de la mà dels botons m’agrada, 
compartir i RT (retuit), convertint als seus seguidors en porta-
veus que difonen els seus missatges.

Si l’atenció se centra en Twitter, la mitjana d’informacions conden-
sades en 140 caràcters que llancen els mitjans se situa en els 126, 
amb El País com el compte més actiu i la Razón com el més inactiu.

els econòmics són els que aconsegueixen major in-
teracció.- Els principals diaris d’economia, Cinco días, El 
Economista,i Expansión són els que aconsegueixen un fee-
dback més gran malgrat tenir un nombre de seguidors molt per 
sota del que aglutina la premsa generalista.

És el cas de Cinco días i la gestió de la seva pàgina a Fa-
cebook: amb unes vuit publicacions repartides al llarg del dia 
aconsegueix que cada article rebi una mitjana de 39,3 m’agrada 
i es comparteixi una mitjana de 63 vegades.

a mig camí queda El Economista que, a través del seu fanpage 
a Facebook, emet entre 40 i 45 publicacions diàries que són 
compartides pels seus seguidors unes 27’3 vegades. a Twitter, 
però, el perfil més reeixit és el de la capçalera d’Unidad Edito-
rial, Expansión, la qual aconsegueix que els seus aproximats 
92 tuits per jornada es retuitegin una mitjana de gairebé 26 ve-
gades.

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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conèixer l’audiència: el secret per 
monetitzar
Per diego Pérez damasco / blog Wan-iFRa

  

l’auge de la web en l’accés a informació noticiosa a través 
d’Internet ha posat en escac el finançament dels diaris, els mi-
tjans impresos, i les pròpies noves iniciatives que van néixer en 
el digital. Per això, la monetització del periodisme s’ha convertit 
en el Sant Grial de la indústria.

la taula rodona sobre el “millor enteniment de l’audiència és 
igual a publicitat més efectiva” es va dur a terme la tarda del 
dissabte, 24 d’octubre, al congrés digital media latam 2015 

de l’associació mundial de diaris (Wan iFRa) a mèxic dF, i 
segons els seus participants, part del secret d’aquesta monetit-
zació es troba en conèixer les audiències.

aquest procés, porta a replantejar les audiències que molts 
mitjans tradicionals creien que tenien abans de l’era digital. 
andrea miranda, editora en cap de El debate, mitjà regional 
de Sinaloa, a mèxic, va assegurar que van tenir una important 
revelació en aquest sentit.

“Escrivim tot per a la gent de Sinaloa, però per les analítiques 
vam veure que desenvolupem una audiència més cap al nord i 
nord-oest del país i los angeles”, va explicar.

aquest coneixement els va portar a replantejar la seva estratè-
gia publicitària, per generar més contingut per a aquest públic 
hispà d’Estats Units que els llegeix i així apostar per publicitat 
en aquest país, que és més atractiva que la local. “El 85% del 
nostre ingrés és local. Els negocis locals confien en nosaltres. 
Però no és suficient” va dir Miranda.

No obstant això, saber d’on estan llegint un mitjà no és sufi-
cient informació per generar diners a partir d’això. Es necessita 
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conèixer el perfil de l’audiència com a consumidora. I obtenir 
aquesta informació és un repte.

Així ho va dir Guillermo Díaz de León, de la firma consulto-
ra Enreach. D’acord amb Díaz, una de les formes més direc-
tes d’obtenir aquesta informació és mitjançant els registres en 
pàgines web, que permetin conèixer el nivell d’ingressos de 
l’audiència i els seus hàbits de consum.

“El repte és conèixer l’audiència, els seus hàbits de consum. En-
cara que la major part dels nostres ingressos vénen de l’imprès, 
la major part de la nostra audiència és digital; i tenim un percen-
tatge molt petit de l’audiència que es registra: no passa del 2% 
i hauria de ser del 15%”, va complementar al respecte Gustavo 
muñoz, vicepresident del Grupo Expansión de mèxic, dedicat a 
la publicació de revistes.

la detecció de les audiències porta a possibilitats d’ingressos 
molt més clares, com ha explorat Carlos Sales, editor d’El Co-
mercio del Perú. “Si podem detectar que els majors ingressos 
per esports es donen en un horari específic, podem anar a pro-
posar publicitat a un client que vol arribar a un públic universita-
ri esportista”, ha exemplificat.

Sales planteja que, un cop aquests perfils d’audiència estiguin 
millor identificats, posaran en marxa una estratègia per generar 
una zona intermèdia entre redacció i una àrea comercial, per 
generar més llocs i continguts segmentats, que generin ingres-
sos frescos per al mitjà.

Tot i que cada vegada hi ha més possibilitats i informació per 
monetitzar els mitjans de comunicació digitals, la solució conti-
nua sent un Sant Grial. I el camí per trobar possibilitats definiti-
ves encara s’està traçant.

informe mèdia.cat: la censura als 
països catalans 2015

la victòria més gran de la censura és que es cregui que no 
existeix. En les societats democràtiques occidentals la censu-
ra directa no és la norma i el control dels mitjans s’acostuma 
a fer via econòmica i la construcció de consensos ideològics; 
tot i això continuen existint les pressions, amenaces i atacs a 
periodistes i mitjans per tal d’evitar que publiquin informacions 
concretes o per desacreditar-les si ho fan. En els darrers anys, 
a més, una sèrie de factors -aparició de nous mitjans indepen-
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dents, precarització i pèrdua de prestigi dels periodistes, noves 
legislacions restrictives- han provocat que aquest tipus de pràc-
tiques hagi anat en augment.

moltes d’aquestes pressions són invisibles. Es produeixen en el 
clos tancat dels despatxos de les redaccions o via trucades te-
lefòniques que no deixen cap rastre. Però n’hi ha d’altres que sí 
que queden documentades o que són denunciades pels qui les 
pateixen. Amb un exhaustiu mapa, Media.cat pretén contribuir 
a la seva difusió, així com fer-ne una catalogació que permeti 
copsar la magnitud del problema.

En aquest projecte aniran posant al mapa els diferents casos 
de pressions, agressions o atacs a les llibertats d’expressió, 
informació i  premsa es puguin documentar i contrastar. Siguin 
contra periodistes, mitjans o també blocaires, internautes o ciu-
tadans en general. Es reflectiran des de la violència física i ver-
bal, els menyspreus sexistes, les restriccions administratives, 
les sentències judicials, la legislació o la precarització profes-
sional. mèdia.cat ja disposa d’un primer recull dels casos que 
documentar arreu dels Països Catalans durant el 2015. aquest 
projecte ha estat possible gràcies al suport de la Fundació Ca-
talunya.(d’aEC)

Més de 40 milions de beneficis per a 
prisa, però el país en perd

Prisa ha presentat els seus resultats aquest dilluns després 
del tancament de la borsa, amb un benefici net de 43.570.000 
d’euros entre gener i setembre, enfront de les pèrdues de 
2.084,36 milions l’any anterior.

El grup audiovisual també ha aconseguit un important incre-
ment de l’Ebitda, que augmenta un 22% en el període fins a 235 
milions d’euros. Segons el comunicat de la companyia publicat 
a la Comissió nacional del mercat de Valors (CnmV), la millora 
de la publicitat a Espanya, les campanyes d’educació a Espan-
ya i llatinoamèrica, l’augment dels ingressos de transformació i 
l’esforç amb el control de els costos possibiliten aquesta millora 
dels resultats.

durant la sessió, i abans de conèixer-se aquests resultats, les 
accions de Prisa s’havien desplomat un 4,38% fins 4,37 euros. 

En canvi, El País perd 12,8 milions fins a setembre i la seva 
circulació cau un 15%. El diari que dirigeix Antonio Caño ha 
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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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perdut, en un any, 38.900 lectors fins a situar la circulació 
als quioscos, segons les dades oficials de l’OJD d’agost, en 
225.520 exemplars. Tot i aquestes dades, el diari ha aconseguit 
reduir la seu sagnia econòmica en aquests nou primers mesos 
de l’any en un 45,5%. (de Bolsamania)

el mundo es desploma i les seves 
vendes cauen fins a un 23 per cent

El començament del curs ha estat novament descoratjador El 
Mundo. El nou director del diari, David Jiménez, no ha pogut 
evitar el pitjor dels escenaris en un mes en què ha perdut un 
23% de les vendes o el que és el mateix 26.000 exemplars en 
relació amb el mateix mes de l’any anterior. 

David Jiménez no ha evitat la tendència descendent del seu 
antecessor en el càrrec Casimiro García abadillo. al gener 
d’aquest any ens sorprenia que El mundo queia per sota dels 
100.000 exemplars de venda, una negativa fita històrica per a 
la capçalera. no obstant això, en els nou mesos de 2015 la 
cosa no ha anat sinó a pitjor i al setembre l’edició en paper 
d’El mundo tot just va arribar als 84.500 exemplars de venda 

en quioscs o punts de distribució -excloent les subscripcions-, 
un 23% menys que fa dotze mesos, segons les dades de l’OJD 
pendents de certificar. (de Prprensa)

nou format del setmanari Hora nova 

El setmanari Hora Nova, editat per Noves Edicions Altempor-
daneses, Sl, amb seu a Figueres, un dels dos periòdics de 
proximitat que informen sobre l’actualitat de l’Alt Empordà, ha 
canviat el seu format. des de l’edició del 20 d’octubre surt al ca-
rrer en un format més compacte. Si abans feia servir les mides 
anomenades de Tabloide, com per exemple la Vanguardia, ara 
fa servir les anomenades Berliner, com són les del diari El Punt 
avui. (d’aCPC)

onlineprinters amplia la seva oferta 
d’impressió ràpida en revistes

El prestador de serveis d’impressió online Onlineprinters GmbH 
ofereix la impressió ràpida de revistes gràcies a l’optimització en 
els seus processos de tractament posterior. Gràcies a aquesta 
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millora, totes les comandes de revistes que es realitzin abans 
de les 10 del matí es produiran i enviaran el mateix dia feiner. 
Es tracta d’una de les impremtes online més grans d’Europa.

Heiko Weiderer, gestor de productes, assegura que “per norma 
general, la producció de revistes requereix molt més temps que 
la de flyers, els quals únicament s’han de tallar. “Tanmateix, és 
possible optimitzar la producció de revistes complexes, perquè 
les configuracions de productes més sol·licitades puguin ser 
enviades el mateix dia en què ha estat realitzada la comanda.” 
És a dir, qualsevol comanda de revistes en formats a4, a5, a6 
i 10,5 x 21 cm, impreses en paper cuixé de 135 g/m² amb una 
mida de fins 32 pàgines i en tirades d’entre 100 i 2.500 exem-
plars.

Els clients només hauran de configurar online les seves revistes 
personalitzades, pujar les seves dades d’impressió i realitzar el 
pagament de la seva comanda amb un mètode de pagament 
“sense retard”, com, per exemple, mitjançant targeta de crèdit 
o Paypal. la tramesa estàndard es realitza de forma totalment 
gratuïta a la direcció postal facilitada en realitzar la comanda. 
(d’Eco inteligencia)

neix la revista train Hard 

Motorpress Ibèrica ha presentat la revista Train Hard. Els con-
tinguts de la publicació se centren en els pilars fonamentals 
dels amants del fitness, el múscul, la força i el rendiment. Train 
Hard surt amb un tiratge de 40.000 exemplars, es podrà adqui-
rir en format paper per 3,95 euros als quioscos i punts de venda 
habituals.

La nova publicació, dirigida per Domingo Sánchez, vol ser una 
eina per a tots aquells que han fet un pas més en l’entrenament 
de la força i volen conèixer tot el que necessiten per desenvo-
lupar un autèntic cos fitness. Un grup cada vegada més nom-
brós, com a mostra l’auge del CrossFit al nostre país. En aquest 
primer número més de descobrir els passos previs per pujar 
el nivell dels entrenaments, s’explica la tècnica per aconseguir 
una dominada perfecta, les claus per seleccionar les millors sa-
batilles de training i s’ofereix un llistat amb els 12 aliments que 
tenen més proteïnes, entre molts més temes. Tot això acom-
panyat d’un pòster central amb 30 exercicis per enfortir el core. 
(d’infoperiodistas)

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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subvencions 2015 per a la millora de 
l’estalvi i eficiència energètica

 
Són objecte de concessió d’aquests ajuts els projectes i les ac-
tuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori ca-
talà i que es puguin integrar en alguna de les línies d’actuació 
següents: EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per 
a vehicles elèctrics; AME. Adquisició de motocicletes i ciclomo-
tors elèctrics; iSo. implantació de la norma iSo-50001 relativa 
a Sistemes de Gestió Energètica; aEPimE. impuls a les audi-
tories energètiques en les PimE del sector alimentari i químic.

Requisits/obligacions beneficiaris (entre d’altres): En tots els 
casos el perceptor del pagament de la subvenció i el beneficiari 

haurà de ser la mateixa persona i en aquest sentit, haurà de do-
nar compliment a la execució de l’activitat i a la seva justificació. 
només en el cas de persones físiques que siguin empresaris, 
caldrà estar donat d’alta en el cens de l’iaE en aquells supòsits 
en què sigui obligatori.

Termini: inici octubre 2015. Per línies (amE, iSo i aEPimE), 
finalitza el 20 de novembre 2015 o bé quan s’exhaureixi el pres-
supost. Per a la línia (EdRR) el termini finalitza el 4 de des-
embre 2015 o bé quan s’exhaureixi el pressupost disponible. 
(d’incrementa)

s’estudiarà reobrir la ràdio a 
l’Hospitalet

L’Ajuntament de l’Hospitalet estudiarà si és viable reobrir 
l’emissora municipal, que va deixar d’emetre el 2012 després 
de quasi trenta anys d’història i que ara només ofereix una pro-
gramació reduïda a internet. Així ho va acordar el ple municipal 
de dimarts, que va votar a favor d’una moció conjunta de tots 
els grups de l’oposició i a la qual només es va oposar el PSC, 
que governa en minoria. la moció, però, va ser una versió re-
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baixada de l’original, que, segons la secretària municipal, no 
s’ajustava a la legalitat. 

El primer text, entre altres punts, proposava reobrir la rà-
dio, acordar canvis immediats en els continguts del diari de 
l’Hospitalet per garantir-ne la pluralitat i concloure el procés 
de selecció del nou director de mitjans. la moció aprovada, en 
canvi, insta a estudiar la viabilitat de la reobertura de la ràdio i 
a constituir els diversos consells que puguin fer canvis al diari i 
nomenar el nou director dels mitjans. (d’aCn)
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Digital news initiative, l’aposta de 
google pel periodisme
Per Prnoticias

Va ser a l’abril quan el gegant Google juntament amb, altres no 
menys gegants, editors de notícies europeus, anunciaven un 
acord per fomentar “el periodisme d’alta qualitat a través de la 
tecnologia i la innovació ‘. la iniciativa, anunciaven, incloïa la 
milionària creació d’un fons de 150 milions d’euros en tres anys 
per a veritables projectes que busquin ‘noves formes de pensar 
en la pràctica del periodisme digital’.

Els editors són El País, Les Echos, FAZ, Die Zeit (aquests dos 
tots dos alemanys), The Financial Times, The Guardian, NRC 

mitjana i la Stampa i l’acord no va servir per pal·liar les ‘bara-
lles’ que entre ells i el cercador hi per temes com Google News, 
que segueix tancat a Espanya, ni l’acusació de Brussel·les feia 
Google per suposada posició dominant i per afavorir els seus 
productes en les recerques.

l’acord que no deixa de ser un gran pas que apropar al perio-
disme més tradicional amb el que encara està per arribar, es 
diu digital news initiative, dni,  i pretén arribar a més editors a 
més de qualsevol persona involucrada en el sector de les notí-
cies digitals a Europa. Ja que segons anuncien des de Google 
podrà participar qualsevol. Els pilars de l’acord es troben en el 
desenvolupament de productes ja existents, el suport a qual-
sevol producte d’innovació i en formació i desenvolupament de 
professionals.

Precisament sobre el segon pilar, el de donar suport nous pro-
jectes innovadors, és on hi ha novetats. Ja s’ha obert el termi-
ni per a presentació de projectes per a aquest dni que volen 
promoure el nou estil de pensar del periodisme. Fins al pròxim 
4 de desembre es podran presentar projectes amb les úniques 
limitacions de ser resident d’un país de la unió Europea i de 
realitzar la presentació en anglès.

COMuNICACIÓ DIGItAl
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El dni innovation Found compta amb tres categories. la pri-
mera adreçada a projectes prototips, idees en primera fase que 
seran revisades per Google i que el cercador finançarà al 100% 
sempre que el preu total no superi els 50.000 euros. la segona 
categoria serà per a projectes mitjans, el projecte podrà tenir un 
import de fins a 300.000 euros i Google pot arribar a finançar 
fins al 70%. Els grans projectes, o tercera via, són aquells que 
necessitaran més de 300.000 euros. Els projectes, segons avi-
sen des de Google, poden ser “molt experimentals ‘però han de 
tenir objectius definits i un component digital molt significatiu.

Google elegirà els projectes a principis de 2016, tot i que no ha 
confirmat la data. I assegura que cada any tindran lloc dos con-
vocatòries. de moment, els que tinguin grans idees en aquests 
moments poden presentar fins al dia 4 de desembre o perfilar 
millor per a la següent ronda.

Després dels cercadors, els mitjans 
s’enfronten al “Dret a l’oblit digital”
 
la decisió de l’alt Tribunal sobre el “dret a l’oblit digital” avala 
que els cercadors no ofereixin informacions de particulars sen-

se rellevància pública, sempre que el temps hagi fet efecte en 
el seu interès o si els perjudica. Seran els propis mitjans els 
que hauran d’encarregar-se d’impedir que la notícia pugui ser 
arxivada en els cercadors, sempre i quan aquest sigui el cas.

aquesta decisió del Ple de la Sala Civil avala la dictada durant 
2014 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en l’anomenat 
“cas Google”. En aquell moment, el Tribunal de luxemburg va 
emparar la retirada de dades per part del cercador, paper que 
ara haurien d’exercir els mitjans.

No obstant això, tot i que el Tribunal Suprem s’ha posat del cos-
tat dels particulars en aquest aspecte, la seva decisió revoca 
la de l’audiència de Barcelona d’exigir al diari demandat que 
eliminés del seu portal els noms i inicials dels afectats, ja que 
aquest polèmic “dret a l’oblit” serà limitat. les dades dels prota-
gonistes de les notícies poden seguir consultant-se de forma ín-
tegra en les diferents hemeroteques, encara que els cercadors, 
com Google o Bing, hagin d’ocultar-los.

Els responsables de les hemeroteques digitals hauran, per tant, 
“d’adoptar mesures tecnològiques, com ara la utilització de co-
dis robots.txt o instruccions noindex, etc., perquè la pàgina web 
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de l’hemeroteca digital en què aparegui la informació obsoleta 
i greument perjudicial no pugui ser indexada pels cercadors”, 
si així ho requeriren els afectats de manera justificada. Per 
exemple, en el cas anteriorment descrit, el Suprem exigeix una 
indemnització de fins a 7.000 euros al diari en considerar que 
el fet de mantenir indexada la informació quan ja havia perdut 
tota rellevància possible suposava violar l’anomenat “principi de 
qualitat de dades”.

malgrat això, la Sala rebutja el requeriment d’eliminar els noms 
i cognoms de la informació recollida en l’hemeroteca, o que les 
dades personals contingudes en la mateixa no puguin ser in-
dexades pel motor de cerca intern, cosa que considera “una 
restricció excessiva de la llibertat d’informació “. (de directorio 
digital)

indra, renfe i telefónica omplen de 
WiFi i continguts digitals els trens

Indra, Renfe i Telefónica ja han iniciat el projecte per oferir WiFi 
i continguts digitals en fins a 89 trens i 20 estacions de rodalies. 
El projecte ‘WiFi i +’, amb el qual Telefónica es converteix en 

el soci tecnològic de Renfe, permetrà l’accés a internet a bord 
dels trens i també a les estacions de Rodalies. a més, en línia 
amb el digital, es presenta un nou canal de comunicació amb el 
viatger. El contracte consta bàsicament de la implantació d’un 
sistema satelital, així com de l’ocupació de servidors per a la 
prestació de la plataforma de continguts. 

L’adjudicatària del projecte, segons s’ha informat, també des-
envoluparà, explotarà i mantindrà una plataforma de contin-
guts i serveis a bord que inclou un pla específic de generació 
d’ingressos per a Renfe i per a Telefónica i per a indra i que su-
posa avançar en el pla de digitalització de Renfe. Es tracta d’un 
projecte innovador i diferenciador a través d’una oferta digital 
personalitzada per a viatgers.
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al mes de novembre començaran les instal·lacions de la solució 
tecnològica que permet la connectivitat a bord de tots els trens 
del model s-100, el que actualment cobreix el servei madrid 
-Sevilla. a partir de 2017 serà quan comencin a equipar-se la 
resta de models de tren fins a completar l’actual flota. L’oferta 
comercial als trens estarà disponible a través d’una aPP. Telefó-
nica, a més, s’ocuparà del desplegament d’una infraestructura 
de telecomunicacions en què es garanteixi la connectivitat. El 
projecte a més també contempla el desplegament del sistema 
WiFi en estacions de Rodalies. El pilot serà a l’estció plaça de 
Catalunya, de Barcelona.  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

La solució bid ratings de comscore, 
disponible en vuit plataformes de 
compra 
comScore, inc. (naSdaQ: SCoR), empresa global de mesura-
ment i anàlisi de mitjans, ha anunciat que la seva solució tec-
nològica Bid Ratings™, ja es troba disponible en vuit dSPs, in-
closos AppNexus, Centre, Netmining, RhythmOne, TubeMogul i 
Turn. comScore Bid Ratings permet als compradors de mitjans 
identificar els inventaris programàtics de qualitat i oferir només 

els inventaris que compleixin amb els seus requisits de cam-
panya. la solució està disponible en diversos mercats globals 
com Espanya, Canadà, França, alemanya, itàlia, mèxic, Regne 
unit i Estats units.

Bid Ratings, un indicador fiable i independent, és la primera 
solució que sorgeix de la iniciativa industry Trust de comScore, 
programa que vol aportar confiança i transparència al sector 
programàtic. mitjançant Bid Ratings, els compradors de mi-
tjans poden adquirir inventaris amb base a criteris de qualitat 
de comScore, com ara visibilitat, trànsit invàlid (iVT), seguretat 
de la marca, categories contextuals, contingut de la pàgina i la 
posició del lloc el rànquing.

aquests criteris es basen en fonts de dades existents de com-
Score com mmX™, Video metrix® i validated Campaign Es-
sentials™ (vCE®). la solució també incorpora criteris pre-bid 
de Proximic, empresa adquirida per comScore a mitjan 2015. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Vint anys d’abc.es i nova web

ABC.es va publicar ahir, dijous, el seu nou disseny després de 
diversos mesos treballant en el projecte i sis mesos després 
que el conseller delegat de Vocento, Luis Enríquez, ho anun-
ciés davant la junta d’Accionistes del Grup. El diari ha utilitzat 
el Pure mobile 2015 com a marc per explicar els primers detalls 
del redisseny indicant que l’apota és total per la mobilitat i per 
fer que “la consulta a través de mòbil sigui més còmoda per a 
l’usuari”. El llançament coincideix a més amb el 20 aniversari 
de abc.es.

Els dos projectes estrella d’aquest any anunciats per Enríquez 
ja estan en marxa. El mur de pagament del Correu es va estre-
nar fa poc més d’un mes i ara llança el redisseny amb l’objectiu 
de fer un portal amb funcionalitats que s’adaptin a les noves 
necessitats, xarxes socials i formats publicitaris. Tot això en una 
estructura absolutament concebuda per a dispositius mòbils. 
(d’aEC)
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els anunciants van destinar un 6,4% 
més d’inversió a la publicitat
Per infoadex i aEC

En els nou primers mesos de l’any els anunciants van destinar 
un total de 2.843,3 milions d’euros a les seves accions publici-
tàries, un 6,4% més que en el mateix període de l’any passat 
(2.672,6 milions de 2014). Segons infoadex, tots els mitjans 
convencionals es van beneficiar d’això.

Tots els mitjans estudiats registren creixements en la inversió 
entre gener i setembre. Els més petits són els de la premsa, de 
la que en qualsevol cas és ressenyable que es mogui en xifres 
positives, després de l’erosió constant que han vingut patint els 
seus ingressos per publicitat des del començament de la crisi. 
dominicals va créixer un 1,2 %, Revistes, un 1,1%, i diaris, un 
0,8%, amb una inversió de 445.700.000 d’euros. internet (for-
mats gràfics), que ocupa el tercer lloc per la seva inversió, es 
va situar en 287.300.000, amb un creixement del 11,3% sobre 
la xifra corresponent a l’any anterior.

la ràdio va ser el quart mitjà per volum d’inversió, amb un crei-
xement en el període del 7,0% situant-se en els 264.500.000. 
Exterior (+ 4,5%) es va situar en uns ingressos publicitaris de 
202.300.000 d’euros. Revistes, la inversió en els primers nou 
mesos és de 181.600.000, va presentar un creixement del 1,1% 
respecte al mateix període de l’any anterior.

Els ingressos publicitaris dels dominicals es van engreixar un 
1,2% sobre el període corresponent a l’any anterior, cosa que els 
situa en 23,9 milions d’euros. Cinema incrementa la seva inver-
sió publicitària en un 51,8%, de manera que situa la seva xifra en 
el període gener-setembre de 2015 a 13,9 milions d’euros. 
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L’evolució de la televisió.- La televisió ha passat dels 1.319,2 
milions d’euros ingressats per publicitat al gener-setembre de 
2014 als 1.424,3 milions assolits aquest any.

En aquests nou primers mesos del 2015 va créixer un 7,7% 
la inversió publicitària del grup de les televisions nacionals en 
obert, que va arribar als 1.280,3 milions d’euros, situant la seva 
quota de mercat en el 89,9%.

al seu torn, la inversió publicitària en el grup de les televisions 
autonòmiques es va situar en els nou primers mesos de l’any 
a la xifra de 94,0 milions d’euros, amb un creixement del 4,9% 
sobre els 89.700.000 que es registrar en el mateix període de 
2014. la quota de mercat de les autonòmiques és del 6,6%.

Per la seva banda, els canals de pagament van mostrar una 
evolució positiva del 21,0%, amb una facturació de 49,9 milions 
sobre als 41,2 milions que tenien en els primers nou mesos de 
l’any anterior i una quota del 3,5% del mercat. 

iab spain crearà un comitè de treball 
per buscar solucions als bloquejadors 
publicitaris 

IAB Spain ha anunciat la creació d’un comitè de treball que tin-
drà com a objectiu debatre propostes i trobar solucions al pro-
blema dels bloquejadors publicitaris. aquest grup estarà com-
post per representants de mitjans, agències i anunciants.

Entre les iniciatives que posarà en marxa el comitè, figura 
l’elaboració d’un estudi que buscarà conèixer l’impacte dels 
bloquejadors publicitaris en el mercat espanyol i els motius pels 
quals els usuaris bloquegen els anuncis. a més, el grup es reu-
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nirà amb les empreses que promouen aquest tipus de servei per 
a entendre les raons del bloqueig i els seus models de negoci.

d’altra banda, i per tal d’arribar a una solució per a aquest pro-
blema, IAB Spain també està col·laborant amb l’IAB Tech Lab 
d’iaB uSa. En entre altres mesures, s’elaboraran directrius de 
bones pràctiques basades en el programa LEAN (Light Encryp-
ted Ad Choice Supported Non-Invasive Ads), que també seran 
implementades en altres mercats. (de marketing news)

“nous temps”, la nova campanya de 
banc sabadell de la mà de scpF
 
de la mà de sis celebrities Banc Sabadell ens convida a re-
flexionar sobre el moment que estem vivint i les nostres pers-
pectives de futur. una campanya carregada de novetats crea-
da, un cop més, per * S, C, P, F ...Creada per l’agència * S, C, 
P, F ... la campanya apareix en un moment en què el sector 
bancari ha superat una gran crisi -probablement els seus anys 
més difícils- que ha comportat una important reconversió del 
sector. a partir d’aquest fet, Banc Sabadell ens convida a mirar 
el futur amb molta més confiança. I, sense dir-ho explícitament, 

ens trasllada el missatge que el que està per venir sens dubte 
serà millor que tot el recentment viscut. 

En aquesta ocasió, els protagonistes s’aixequen del sofà i 
abandonen el plató per començar a recórrer diferents camins 
de la geografia espanyola. Uns camins que simbolitzen el molt i 
interessant que ens queda per davant. En ells reflexionaran en 
profunditat sobre els grans aprenentatges del passat recent i 
els grans reptes o oportunitats del que queda per venir.

l’il·lustrador responsable de la campanya és François Boucq, 
que ha obert les portes del còmic realista i que ha aconseguit 
plasmar de forma sinèrgica les converses mantingudes pels 
protagonistes al llarg de la campanya. les seves il·lustracions 
es veuran tant en premsa com en els diferents materials gràfics 
de la campanya. (de Programa Publicitat)

shackleton realitza la nova campanya 
d’euromillones 

la campanya tindrà presència en televisió, ràdio, premsa, ex-
terior, Canal laE, PlV i comptarà amb una web en la qual els 
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usuaris es transportaran a llocs reals on viuran una experiència 
interactiva. Euromillones és un joc excepcional amb premis in-
superables. Cada vegada que toca, li canvia la vida a algú i to-
tes les seves aspiracions i somnis es fan realitat. Sota aquesta 
premissa, Loteries i Apostes de l’Estat de la mà de Shackleton, 
llança una campanya integral que posa en valor el premi mos-
trant una realitat sense metàfores ni simbolismes, sinó ensen-
yant el més gran que podíem ensenyar: la vida després de 
Euromillones.

Per Lucía Angulo, directora general, “aquest cop hem anat un 
pas més enllà, treballant amb l’empatia i amb el que avui vol la 
gent, independentment de tots els diners que li toqui. la cam-
panya es podrà veure en multitud de suports i esperem arribar 
al públic més jove amb l’estratègia digital de la mateixa.” (d’El 
Publicista)

bmW llança la seva segona campanya 
desenvolupada per scpF 

A finals d’agost BMW va llançar l’espot “Bicicleta”, amb el qual 
presentava la seva nova línia de comunicació “Quan condueixis, 

condueix”. Sempre sota el paraigua del “T’agrada conduir?” la 
marca es feia ressò dels nous temps que estem vivint i de com 
afecten a la nostra manera de moure’ns.

la conclusió era senzilla: potser avui dia no calgui conduir tant 
com abans, però quan vagis a fer-ho, fes-ho de veritat. Ara, a 
“Contradiccions”, segon espot d’aquesta nova línia desenvolu-
pada per SCPF, BmW ensenya un altre angle d’aquesta nova 
realitat que vivim, mostrant-nos com les noves tecnologies ens 
permeten fer gairebé qualsevol cosa des de casa. Per a això es 
mostra a una família normal, en una casa normal fent el que ara 
és normal: relacionar-se amb diferents dispositius tecnològics 
per anar al banc, rebre classes o fer la compra, i tot, sense la 
necessitat de sortir de casa. (de Periódico Publicidad)

La Dgt i ogilvy & mather animen a 
utilitzar el transport públic

La Direcció General de Trànsit, juntament amb Ogilvy & Mather, 
llança una nova campanya sobre l’ús excessiu del cotxe en ca-
rreteres urbanes.  la nova campanya té com a objectiu cons-
cienciar la societat de la importància de l’ús del transport públic, 
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la bicicleta o , simplement, de caminar. En to humorístic i irònic, 
mostra els problemes d’utilitzar el cotxe en ciutat. 

la campanya, que es va estrenar el dilluns, 26 octubre, i estarà 
activa fins el proper 8 de novembre, compta amb un espot de 
televisió de mig minut, amb dues versions més curtes de 20 
segons, dues falques de ràdio i una gràfica. Així mateix tindrà 
recorregut en l’àmbit digital, amb una campanya en línia que 
estarà acompanyada del hashtag #MuéveteConConciencia, un 

vídeo de 45 segons que es difondrà a través de les xarxes so-
cials i una plataforma web, en la qual tots els usuaris interessats 
podran participar en un concurs. (El Periódico de la Publicidad)

asisa no fa publicitat, sinó 
“publiterapia”

la nova campanya de publicitat de l’asseguradora asisa porta 
per nom Publiterapia, perquè el seu objectiu és que la publicitat 
de la companyia també serveixi per tenir cura de la salut de 
l’audiència. La idea és del grup JWT Madrid. D’aquesta mane-
ra, amb un espot de televisió els espectadors poden aprendre 
a prevenir la presbícia o els dolors d’esquena, amb una pàgina 
de premsa poden fer-se una autoexploració de mames, amb 
una falca de ràdio poden eliminar l’estrès ... i així al llarg de les 
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desenes de peces creatives que estan apareixent en els mitjans 
des del 26 d’octubre.

A més de la campanya en mitjans, s’ha creat el site publiterapia.
com, on els usuaris podran accedir a consells de salut de totes 
les especialitats mèdiques, supervisats per la direcció mèdica 
de l’Hospital Universitari Moncloa, de Madrid. La campanya ha 
estat dissenyada pel Grup JWT Madrid. (de Reason Why)

p & m crea una nova campanya per 
mitsubishi outlander

Sota el concepte ‘’Torna a parlar del teu cotxe’’, una nova 
campanya de comunicació per Mitsubishi incideix en la gran 
quantitat de novetats que presenta el outlander 2015. aques-
ta campanya tindrà presència a la televisió, exterior, premsa, 
ràdio i xarxes socials. El to de la campanya creat per Peanuts 
& Monkeys per Mitsubishi és humorístic, i en ella es presenten 
situacions en què els propietaris del outlander no poden evitar 
parlar del seu nou tot terreny familiar. (de Control)

grup santander tria a rK per rellançar 
altamira

l’empresa immobiliària altamira, adscrita a Grupo Santander, 
ha seleccionat a l’agència independent RK per desenvolupar el 
plantejament estratègic i creatiu del seu nou pla de comunicació 
a Espanya i reforçar la seva posició en el mercat immobiliari es-
panyol, on la firma compta amb una cartera de més de 72.000 
immobles, segons les seves pròpies xifres internes. Segons ex-
pliquen els responsables de l’agència el concepte creatiu s’ha 
centrat en el desenvolupament de dos personatges il·lustrats 
vinculats a les Coves d’Altamira, que permeten identificar la 
llarga experiència de l’agència immobiliària, potenciar la seva 
marca i vincular-la al sector de la compra i lloguer d’habitatges. 

Coincidint amb el llançament de campanya, el web inclou un 
nou cercador semàntic, per facilitar l’accés i recerca a l’usuari. 
(El Publicista)

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
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App Polarr, nou editor de fotografies 
per al iphone, ipad o ipod toucH 
Per mariano lopez / appperlas

arriba PolaRR als nostres dispositius ioS, un editor de fotos 
que ens proporciona totes les eines necessàries per retocar les 
nostres imatges com si fóssim uns professionals en la matèria. 
Els resultats et sorprendran des del primer moment.

una app gratuïta que no té res a envejar a les més complimen-
tades de l’app Store. Estem davant d’una de les eines d’edició 
fotogràfica per iPhone, iPad i iPod TOUCH, amb una de les 
millors interfícies de tota la botiga d’aplicacions d’apple. És, 
senzillament, genial.

No cal tenir nocions d’edició fotogràfica per poder editar i con-
figurar les imatges al nostre gust. És molt fàcil. En el vídeo que 
trobareu CliCanT aQuÍ coneixerem les característiques prin-
cipals de Polarr per a ioS.

Com haureu pogut veure, la interfície de Polarr és senzilla i, a 
la vegada molt completa i funcional. Podrem treballar la foto 
que desitgem i donar-li l’aspecte que ens vingui de gust, per 
guardar-la, compartir-la amb amics, en R nstagram ... tot un 
luxe que us recomanem provar.

Amb Polarr podrem crear i guardar les nostres configuració 
d’estil, per no haver d’anar configurant cada vegada que vul-
guem aplicar la mateixa operació als diferents fotos. També 

NOVES EINES

http://youtu.be/DPevCG8Bamg
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posseeix la gran funció de permetre’ns fer i desfer, de manera 
infinita, tot el que fem sobre la imatge. Posseeix filtres graduats 
i radials perquè, de manera ràpida, puguem aplicar-los, amb 
interessants resultats, sobre les nostres captures. Evidentment, 
posseeix les típiques opcions de funció com a exposició, con-
trast, llums i ombres, temperatura, distorsions, vinyeta, etc.... 
què més podem demanar-li a aquesta app gratuïta?

Per descarregar l’app, simplement CliCa aQuÍ  

nova eina per eliminar continguts 
il·legals a la Xarxa

Red Points, companyia ex-
perta en combatre la pirate-
ria en línia i la protecció per 
copyright, ha desenvolupat 
una eina per eliminar de for-
ma urgent continguts il·legals 
a internet. aquesta eina està 

pensada principalment per a empreses que es troben en la ne-

cessitat d’eliminar un contingut il·legal de forma urgent, ja sigui 
fotos, vídeos, productes falsos, abús de marca, perfils falsos en 
xarxes socials, aplicacions de mòbil, dades personals de direc-
tius, etc.

“El sistema permetrà tenir una resposta ràpida davant una 
urgència, ja siguin fotos d’una campanya que s’han publicat 
de forma prèvia al llançament; un vídeo que conté continguts 
propietat de la companyia que, sense autorització o per dis-
tracció, s’han propagat ràpidament a la xarxa; una aplicació 
mòbil il·legal que confon al consumidor final que espatlla el 
llançament de l’app oficial; un producte fals que es posiciona 
millor que l’oficial en els cercadors, que perjudica greument la 
reputació de la marca; un perfil fals, amb més seguidors que 
l’oficial i que publica notícies errònies sobre l’empresa; o abús 
de marca, com impedir que altres empreses associïn la nostra 
marca als seus productes per aconseguir més difusió, o dades 
personals de directius, com pot ser un telèfon mòbil que obligui 
a haver de canviar de número”, explica David Casellas, cofun-
dador i responsable de negoci global de Red Points. (d’ipmark)

NOVES EINES

http://itunes.apple.com/es/app/id988173374?mt=8
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twitter facilita la manera de fer 
enquestes

En els propers dies qualsevol usuari de Twitter (i per tant, les 
marques també) podrà crear enquestes en aquesta xarxa social 
i, amb només un parell de tocs, la resta d’usuaris podran donar 
la seva opinió sobre els temes que proposin. Es tracta d’una 
eina que pot ser molt útil a les marques per a les seves accions 
en aquesta xarxa social. El compte del partit polític Podemos 
ha estat un dels primers a usar aquest format, amb el qual va 
preguntar als tuiters qui pensaven qui havia guanyat el debat 
entre Pablo iglesias i alberto Rivera.

Fins ara Twitter comptava amb algunes maneres de participar 
en enquestes: tuitejant preguntes i registrant les respostes, cal-
culant els vots d’un ‘hashtag’ o demanant als seguidors que 
fessin ‘retuit’ o marquessin favorit per votar. ara els usuaris de 
la xarxa social podran crear la seva pròpia enquesta amb dues 
opcions de resposta directament des de la caixa de text per 
escriure un tuit i quedarà activa durant 24 hores. A més, els 
seguidors podran votar en qualsevol enquesta i la seva elecció 
no es proporcionarà públicament.

La companyia ha anunciat que en els pròxims dies aniran intro-
duint el nou servei de creació d’enquestes en ioS, android i la 
versió web de Twitter.com. (de marketing news)

boomerang d’instagram, l’app per fer 
vídeos en bucle
 

Es diu Boomerang i el nom no pot ser més apropiat per a 
aquesta nova aplicació que llança Facebook a instagram i que 
converteix les imatges en vídeos. Com si d’una resposta a la 
modalitat life photos que ve instal·lada en els últims iPhones i 
que permet fer una breu seqüència de vídeo fent retornar els 
gifs que tan bons moments ens donen. Boomerang fa el ma-

NOVES EINES
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teix. Captura una ràfega d’imatges consecutives per després 
reproduir-les en bucle tantes vegades com calgui fins que donar 
farts del moment. I es pot fer en format vertical o en horitzontal i 
ser compartit directament a través del propi instagram.

El funcionament és senzill, es prem la pantalla com si s’anés a 
fer una foto i l’aplicació farà la resta. Està disponible en android 
i en ioS des d’avui mateix. l’arxiu d’aquest particular ‘gif’ que-
darà guardat al telèfon mòbil com si d’una foto normal es tractés 
i podrà compartir-se a través d’altres xarxes socials si es vol, 
això si, donant prioritat a instagram. Sembla una nova estratè-
gia de la xarxa social per diversificar les utilitats que ofereix ja 
que es tracta de la tercera aplicació independent presentada 
per Instagram en els últims mesos després de Hyperlapse per 
a iPhone i Layout per iOS i Android. (de C/Net)

nova botiga google play

la companyia americana Google té intenció de renovar per 
complet el seu Google Play Store amb un nou disseny i organit-
zació dels continguts de la botiga, buscant modernitat, senzille-
sa i arribar als sectors del públic que no aprofundeixen en ella.

la nova versió de la Google Play Store renovarà completament 
la seva pàgina principal, separant completament les aplicacions 
i jocs dels llibres, música, pel·lícules i revistes. d’aquesta ma-
nera, tot el contingut s’ha dividit en dues grans àrees: “App i 
Jocs” i “Entreteniment”. Així mateix, es mostrarà una secció 
inicial amb una imatge a mitja pantalla amb una app suggeri-
da i banners de nous continguts referents a aplicacions, jocs, 
pel·lícules, cançons o ofertes especials en qualsevol de les sec-
cions, el que permet seguir de manera més directa l’evolució 
dels continguts i preus de la Google Play Store.

Per a fomentar la integració i una sòlida imatge de conjunt, el 
pas entre les dues noves grans seccions es farà mitjançant una 
transició simple però eficaç per evitar que l’usuari ho perce-
bi com un canvi brusc. a més d’aquest anunci de Google, ja 
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està disponible la versió 5.10 de la Google Play Store, però 
aquesta no és l’actualització que inclou el redisseny, sinó una 
introducció de canvis menors com el nou logotip de la Google 
Play Store. S’espera que la nova botiga arribi amb la versió 6.0, 
però encara caldrà esperar per saber una data concreta. (de Tu 
Tecno mundo)

NOVES EINES
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el 25% dels periodistes se sent 
fracassat i més de la meitat explotat
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya i aEC

aquestes són algunes de les conclusions de l’Enquesta sobre 
l’estat d’ànim dels periodistes feta pública aquest dimarts coin-
cidint amb la presentació de Report.Cat, la nova plataforma di-
gital del Col·legi de Periodistes,

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha presentat el Report.
cat, una plataforma digital que neix amb la intenció de permetre 
sobretot als joves llicenciats poder realitzar tasques periodísti-
ques i sentir la pressió d’una redacció real, en aquest cas onli-

ne. La presentació ha anat a càrrec de Marc Vidal vicedegà del 
Col·legi i Jordi Rovira i Adriàn Caballero responsables del Re-
port.cat i que també ha servit per mostrar els resultats d’una en-
questa que reflecteix l’estat d’ànim de la professió a Catalunya.

El portal centra la seva línia editorial en l’anàlisi del periodisme 
i la comunicació, publicant sempre material de qualitat ja sigui 
relacionat amb els mitjans com la premsa, la ràdio i la televi-
sió o bé les noves tecnologies. El diari online va iniciar la seva 
activitat ara fa uns mesos i   ja compta amb una vintena de 
col·laboradors. l’objectiu és convertir-se  en una eina àgil que 
doni cabuda a reportatges, cròniques, entrevistes i fotogaleries 
que plasmin temes d’actualitat o no. Els treballs, elaborats per 
joves periodistes, serveixen com a pràctica i aprenentatge ja 
que reben un seguiment i orientació per part dels responsa-
bles de la plataforma. les tres millors publicacions mensuals, 
a més, rebran una beca de 100€ per part de la Fundació Ferrer 
i Eguizábal.

L’enquesta sobre l’estat d’ànim de la professió
l’enquesta, feta a 152 periodistes col·legiats de manera anò-
nima i directa, ofereix un retrat sincer del periodisme a Cata-
lunya. La puntuació mitjana de la professió ha estat de 3,99 
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mentre que el nivell de credibilitat dels mitjans rep un 4,52. dos 
suspensos poc optimistes als que s’afegeixen els resultats ob-
tinguts a preguntes com:  Et sents explotat?  Et sents un fra-
cassat? Si tinguessis 18 anys, tornaries a estudiar periodisme?

l’única franja d’edat que aprova a la professió són els majors 
de 65 anys, i la credibilitat dels mitjans suspèn en totes les fran-
ges excepte els menors de 25 anys i els majors de 65 anys 
amb xifres per baix del 6. Pel que fa a la satisfacció que aquest 
treball genera, un 57% dels treballadors exclusius de mitjans 
estan fent el periodisme que els agrada, mentre que la xifra de 
satisfacció baixa fins al 16% en cas dels que només treballen a 
gabinets. En aquest sentit, un 41% dels enquestats admet que 
no tornaria a estudiar Periodisme si tingués 18 anys.

la falta d’ingressos provoca que un 36% dels periodistes facin 
feines alienes a la professió per subsistir, i dintre d’aquests, no-
més un 22% viu només gràcies al que guanya com a periodista. 
a més, un 21% admet treballar total o parcialment en negre. a 
la fi, els treballadors que més se senten explotats són un 77% 
dels periodistes de mitjans, un 74% dels que treballen en negre 
i un 71% de la franja de professionals entre els 25 i 30 anys. de 
fet, aquesta és la franja d’edat on més periodistes combinen el 

periodisme amb altres feines (54%) i se senten més fracassats 
(37%), a més de ser el que més treballen en negre amb xifres 
que superen el 40%.

L’enquesta també reflecteix la manca de consciència sobre la 
situació actual del mercat periodístic, ja que un 38% dels en-
questats és autònom tot i que un 90% d’ells no tenia pensat 
treballar pel seu compte. A la fi, un 60% dels treballadors au-
tònoms se sent explotat, 28% treballa total o parcialment en 
negre, un 29% se sent fracassat i un 60% no tornaria a estudiar 
periodisme.

El gènere també condiciona al periodisme, una “professió fe-
minitzada” i, en conseqüència, “encara més explotada”. les 
dades extretes a partir de les respostes de les 75 dones parti-
cipants són més negatives que en el cas dels homes: un 53% 
se senten explotades, un 29% se senten fracassades, un 24% 
treballen total o parcialment en negre i només un 20% fa el pe-
riodisme que li agrada.

La presentació ha finalitzat amb una reflexió interessant per 
part dels ponents que han coincidit en que l’exercici del perio-
disme no ha de ser cap luxe, doncs és una eina necessària per 
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la societat, per la creació d’informació i opinió lliure. En aquest 
context el Report.cat ha de servir com a petit gra de sorra per a 
recuperar la il·lusió en aquesta professió.

campanya per a ser professional 
col·legiat

 

durant aquest any, tots aquells professionals que  acreditin que el pe-
riodisme ha estat la seva principal ocupació en els darrers cinc anys, 
podran demanar el seu ingrés al Col·legi de Periodistes de Catalunya.  
El termini de sol·licituds estarà vigent fins el 31 de desembre del 2015.

Aquesta ha estat una reivindicació històrica de molts profes-
sionals en actiu als mitjans  de comunicació, com els fotope-

riodistes, que no han tingut l’oportunitat d’utilitzar el serveis 
que posa a l’abast el Col·legi de Periodistes de Catalunya, tot 
i que exerceixen la professió. aquesta campanya és un reclam 
a tots aquells que tenen experiència en el seu sector degut a 
una llarga trajectòria professional però no tenen una titulació 
universitària específica. Quatre Col·legis oficials de Catalunya, 
el de Periodistes, Publicitaris i Relacions Públiques, disseny 
Gràfic i el de l’Audiovisual s’han unit per posar a la seva dispo-
sició l’ocasió de col·legiar-se, i així poder ser reconegut per una 
institució que agrupa als professionals del seu sector.  (d’aEC)
 

La cooperativa, un model per 
empreses periodístiques. 

la cooperativa, un model per empreses periodístiques és el títol 
d’una jornada de formació destinada a periodistes que volen 
conèixer el model d’empresa cooperativa, que es farà el proper 
10 de novembre de 12 del matí a 2 de la tarda. organitzada per 
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

aquesta jornada es farà als locals de la federació, al carrer de 
Premià núm. 15,1a planta, Barcelona, amb la col·laboració del 
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Sindicat de Periodistes de Catalunya, Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils i associació de dones Periodistes de Catalunya.

Els seus objectius són: convidar a la reflexió entorn el fet 
d’emprendre un projecte empresarial; donar resposta a les in-
quietuds emprenedores del col·lectiu de periodistes; elements 
clau d’emprendre col·lectivament; i conèixer els punts clau de 
l’empresa cooperativa. la jornada va adreçada a periodistes 
interessats en conèixer el model d’empresa cooperativa. la di-
recció docent de la jornada ha estat oferta a Xavier Gallofré, 
llicenciat en Història i Diplomat en Graduat Social, expert en 
cooperativisme.Es pot consultar el programa i fer la inscripció 
CliCanT aQuÍ   (d’aEC)

neix un observatori sobre salut 
mental i mitjans de comunicació

És molt habitual que en llenguatge públic es facin servir refe-
rents vinculats a malalties mentals amb un sentit negatiu, fins i 
tot despectiu. demanar a un polític que vagi al psiquiatre, trac-
tar algú de paranoic o bipolar, o dir que una situació és esqui-
zofrènica... són expressions que apareixen cada dia als mitjans.

aquesta és una de les mostres més cruels del que es coneix 
com l’estigma, aquesta mena de maledicció que castiga les 
persones afectades per patologies mentals i les condemna a 
ser uns malalts de la vergonya, malalts de tercera fila, com si 
tinguessin una part de culpa en els seus patiments a diferència 
del qui té artritis o diabetis, per exemple. una dada: el 49% 
d’esments de la salut mental a la premsa espanyola apareix 
vinculada a esdeveniments violents.

Per lluitar contra aquestes pràctiques i per sensibilitzar la so-
cietat catalana i els professionals de la informació en la lluita 
contra l’estigma, acaba d’entrar en funcionament un observa-
tori de mitjans i salut mental, que impulsen l’entitat obertament 
i mèdia.cat, i que es va presentar en societat aquest dimarts al 
museu marítim, de Barcelona. (de nació digital)

en licitació la comunicació del 
consell comarcal de l’alt empordà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha obert el procés de 
licitació per a la prestació del servei de comunicació de la ins-
titució. la durada del contracte és de dos anys (prorrogable un 
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més) i el pressupost base de licitació és de 18.000 euros (sense 
IVA) anuals. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 6 de 
novembre. l’únic criteri de valoració serà el preu més baix.

Entre d’altres, l’adjudicatària haurà de realitzar les següents 
tasques: planificar, organitzar i coordinar les activitats relacio-
nades amb la informació institucional, i dissenyar les correspo-
nents estratègies de comunicació; redactar comunicats, notes 
de premsa i informes sobre els temes d’actualitat del Consell 
Comarcal i canalitzar-los a través dels mitjans de comunicació 
convencionals; dotar el web dels continguts informatius; donar 
suport a la redacció de discursos i intervencions públiques i, 
si s’escau, redactar articles d’opinió en els quals el president 
i els consellers comarcals exposin punts de vista sobre temes 
d’actualitat, i difondre’ls davant l’opinió pública; i convocar ro-
des de premsa per divulgar temes d’interès, preparar el seu 
contingut i fer-ne el corresponent seguiment.

Per desenvolupar aquestes funcions caldrà prestar un mínim 
de 20 hores setmanals, de les quals deu s’hauran de realitzar 
presencialment a la seu de l’ens supramunicipal. (de Comuni-
cació 21)

premi ondas a la campanya 
Radioeficàcia de l’ACR
Els periodistes Carlos Alsina, Ana Blanco i Iker Jiménez, i els 
programes a vivir que son dos días de la cadena SER i las 
mañanas, de Cuatro, són alguns dels guardonats destacats en 
la 62a edició dels Premis Ondas, que havien rebut més de 350 
candidatures, la xifra més alta de la seva història.

El jurat ha distingit El mort viu com a millor sèrie d’Internet 
“per ser un projecte innovador i arriscat que suposa un salt de 
qualitat evident en l’incipient món de les websèries, a nivell de 
producció i a nivell del caràcter transgressor del seu guió”. El 
mort viu és un projecte creat per un grup d’estudiants de Co-
municació de la universitat Pompeu Fabra (adrià Espí, lluís 
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Ferrer, Joan Losada, Martí Pavia i Jordi Porcel), el qual ha estat 
el primer en entrar al programa de nous formats Tube d’assaig 
de BTV.

El lliurament dels premis atorgats per Ràdio Barcelona tindrà 
lloc el proper 24 de novembre, en el decurs d’un acte que tindrà 
lloc a l’auditori del Fòrum de Barcelona. (d’aEC)

congrés del periodisme de proximitat 
del quèbec

Aquest cap de setmana es fa el Congrés dels Hebdos Què-
bec 2015 a la localitat de Sherbrooke, que coincideix amb 
l’assemblea general d’aquesta associació de setmanaris fran-

còfons del Quèbec. En l’actualitat, el nombre total de editors 
agrupats sota la bandera dels setmanaris del Quèbec i el TC 
media arriba 139 títols (el 2009 eren 147 periòdics)

El congrés es desenvolupar fins diumenge a migdia sota el títol 
la mobilitat essencial. Contemla diverses taules rodones prou 
atractives, com: nous ingressos per la premsa de proximitat; El 
compromís dels professionals en l’univers mòbil; l’art d’explicar 
històries per enganxar als lectors en totes les plataformes; La 
publicitat en pastilles: com fixar el preu i estructurar la seva 
oferta?. (d’ambit d’Estratègia i Comunicació)

Josep maría Vidal beltrán, nou dircom 
de la generalitat Valenciana

El ple del Consell de la Comunitat Valenciana ha aprovat el no-
menament de Josep María Vidal Beltrán com a nou secretari 
autonòmic de Comunicació, en substitució de lydia del Canto, 
que va cessar en el càrrec per incorporar-se al diari levante. Vi-
dal Beltrán és professor de dret Constitucional de la universitat 
de València (uV) i expert en comunicació, i va ser la persona 
escollida pel Govern valencià per anar al davant i encapçalar 
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el comissionat específic que es va a encarregar d’estudiar la 
possible fórmula per reobrir Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

Segons PR Notícias, el nomenament de Josep María Vidal com 
a nou secretari autonòmic del govern valencià es produeix pocs 
dies després del cessament de lydia del Canto, que va aban-
donar aquest lloc de forma voluntària per ocupar el de subdi-
rectora del diari levante, on treballava abans que Ximo Puig la 
incorporés com a cap de premsa del PSPV al gener de 2014. 
(d’aEC)

tesi doctoral sobre periodisme al 
territori ebrenc

El periodista Jordi Prades ha defensat una tesi doctoral cen-
trada en les agressions que s’han dut a terme a les Terres de 
l’Ebre, com els transvasaments d’aigua, la gestió dels residus 
radioactius i el desplegament eòlic. la tesi, desenvolupada a la 
uRV, constata com els moviments socials intenten que el des-
envolupament sostenible incorpori valors de justícia ambiental. 
En l’àmbit local, l’autor identifica una transformació del conflicte 
cap al consens per mitjà del marc de la reserva de la biosfera 

de les Terres de l’Ebre. a més, el treball analitza les transforma-
cions socioculturals viscudes en el territori i en els mitjans de 
comunicació. (del setmanari l’Ebre)

Francisco palma, responsable de 
comunicació de toyota 

Toyota Espanya ha anunciat el nomenament de Francisco Pal-
ma com a màxim responsable del departament de Comunicació 
i de màrqueting, reportant a Fernando de miguel, director de 
màrqueting de la Companyia. aquest canvi està orientat dins 
d’una reorganització departamental que Toyota Espanya acaba 
de realitzar amb l’objectiu d’afrontar la transformació digital.

Francisco Palma posseeix doble diplomatura en Publicitat i 
màrqueting. Compta amb més de 14 anys d’experiència en el 
sector publicitari. En l’última edició dels premis Control va ser 
elegit pels lectors d’aquesta revista com el millor Responsable 
de Publicitat nacional de l’any. (d’aEC)
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oberta la matrícula al curs de 
postgrau en periodisme Local i 
comarcal de la uab

Com vam anunciar el mes de setembre a El Butlletí d’amiC, 
enguany hi haurà nou post grau de periodisme de proximitat. La 
UAB ha obert la matrícula de la vuitena edició del Curs de Post-
grau en Periodisme local, Comarcal i Social. Està dirigit a pe-
riodistes en actiu que vulguin actualitzar els seus coneixements 
professionals i a joves periodistes que s’interessin pel perio-
disme de territori. Es tracta d’uns estudis que s’han consolidat 
plenament amb el transcurs de les vuit edicions realitzades. El 
curs té la col·laboració de les associacions amiC i aCPC.

El preu del curs és de 1.680 euros, i es pot pagar en diferents 
terminis. També hi ha beques, que cal consultar. El curs està 
articulat en sessions setmanals els divendres per la tarda, du-
rant cinc mesos. Al final s’ha de fer un treball de recerca que es 
defensarà davant d’un tribunal i públicament. Es pot consultar 
tot el material a la web www.comunicalocal.info. més informació 
a l’adreça de correu electrònic marta.corcoy@uab.cat. (d’aEC)

convocat el premi turístic pica 
d’estats sobre les comarques de 
Lleida

Són obertes les inscripcions per a participar en el 27è Premi 
Turístic internacional Pica d’Estats, que premia treballs perio-
dístics la temàtica dels quals es centra en aspectes turístics 
de les comarques de lleida. Els aspirants podran inscriure els 
seus treballs fins al 21 de novembre de 2015; un mateix autor 
podrà optar a més d’un premi. Es poden consultar les bases i 
fer les inscripcions online CliCanT aQuÍ

El premi Pica d’Estats premia els treballs periodístics en vuit ca-
tegories: Premsa escrita, ràdio, televisió, premsa especialitzada 
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en viatges i turisme, reportatge fotogràfic, premsa internacional, 
mitjans de proximitat i internet. Els guanyadors de cada catego-
ria rebran 5.000 euros, a excepció de la categoria d’internet que 
està dotada en 3.000 euros.

El jurat, que es reunirà el 16 de febrer de l’any vinent per deter-
minar els guanyadors, el formaran reconeguts professionals del 
món de la comunicació. (de CPC)
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no enterrin encara el periodisme
Per Eugenio mallol / cap de la secció d’innovadors d’El mundo

la professora de l’iESE Sandra Sieber ens explica a munic, 
a un grup de periodistes, la seva visió sobre el futur del nego-
ci dels mitjans de comunicació en l’era digital. Planteja la se-
güent pregunta: Per què l’amo d’Amazon, Jef Bezos, decideix 
comprar un diari com The Washington Post si definitivament 
els consumidors d’informació s’interessen cada vegada menys 
pel paper (ho acredita amb una potent enquesta d’abast global) 

la resposta, segons ell, rau en el fet que en el futur els usua-
ris només cediran la seva informació privada a les entitats que 
els ofereixin màxima confiança, i la credibilitat d’un mitjà com 

el Post és un bon focus d’atracció. Bezos està comprant una 
via d’accés a la informació més valuosa del consumidor. Ell ha 
entès el negoci en l’era digital, diu la professora Sieber: la clau 
és recopilar dades de qualitat i saber gestionar-los bé. amazon, 
per exemple, podrà fer ofertes personalitzades a partir de la 
informació que li proporcioni un usuari navegant per la web del 
Post. i aquest és només el principi.

En aquests temps d’urgències financeres, el món de la comuni-
cació sembla haver comprat amb entusiasme aquesta pel·lícula, 
s’ha capbussat en la versió del negoci digital que difonen els 
gegants de les xarxes socials i els grans cercadors d’internet. El 
futur passa per captar audiència i posar-la en circulació, sense 
que resulti massa rellevant el com ni el què.

Hi ha qui veu en això una possible mort del periodisme, engolit 
per conceptes com viralitat i nombre de clics, amb la càrrega 
de dopamina que porten associada. Els mitjans venem històri-
cament dos productes: informació i audiència, però el mantra 
digital sembla haver decidit que la nostra supervivència només 
depèn de la forma en que gestionem la segona. El model ens 
condueix a ser proveïdors de contingut gratuït per a les xarxes 
socials.
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doncs no enterrin massa aviat a la informació. amb el títol our 
Path Forward (El nostre camí endavant) The New York Times 
acaba de fer balanç de la seva decisió d’”invertir en el millor pe-
riodisme” amb la convicció que això “garantiria la fidelitat d’un 
públic més ampli i exigent, que a seu torn impulsar els ingres-
sos necessaris per recolzar les nostres ambicions”. El diari ha 
superat el milió de subscriptors de la seva edició digital, un 64% 
més que en el punt més àlgid de l’edició impresa. les seves 
notícies són les més comentades en xarxes socials i les més 
compartides de tot internet. El document de nYT és fonamental 
per comprendre perquè els mitjans no podem abandonar el ne-
goci de la informació de qualitat, la qual marca l’agenda política 
i és capaç de canviar el rumb dels esdeveniments, el qual es 
nodreix de l’exclusiva i l’anàlisi en profunditat, que ofereix pros-
pectiva fiable, una informació el valor de la qual creix com me-
nor és el nombre de destinataris. no enterrin encara la notícia, 
no, seguirem informant.
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internet, notícies, negoci: simbiosi 
total
Per Joan Francesc Fondevila Gascón, director del Centre 
d’Estudis sobre el Cable (CECaBlE)

Quan s’analitzen els mitjans de comunicació, s’inclou sovint 
sota aquesta denominació a internet. Es tracta d’un ecosistema 
centrat en el mannà de la informació, al cloud journalism, en la 
necessitat constant de nous continguts. i aquesta relació cons-
tant genera polèmiques (Google news) i oportunitats que les 
xarxes socials (aspirants a convertir-se en mitjà de comunicació 
de facto, encara que per això necessiten els continguts dels 
mitjans consolidats) tracten d’aprofitar.

aquest és el cas de Facebook, que projecta una aplicació mi-
tjançant la qual els internautes rebrien directament en els seus 
telèfons mòbils alertes en 100 caràcters de les notícies de més 
actualitat que procedeixin de mitjans de comunicació. la mara-
bunta de continguts que inunda internet està conduint a una 
realitat en la qual el mitjà de comunicació manté la seva hege-
monia gràcies al prestigi i al branding. És cert que pot brollar un 
sens fi de mitjans, sobretot en àmbit local, però el seu recorre-
gut dependrà del segell, de la marca, de la confiança generada, 
com passa en comerç electrònic, per molt que aquesta modali-
tat sigui molt més nova que el periodisme . El social journalism 
commerce s’acobla dos universos.
 
observem, doncs, una curiosa i fascinant combinació de tra-
dició i modernitat: els mitjans més coneguts han desembarcat 
a internet per cobrir un nou ecosistema, i alguns (sobretot els 
especialitzats) estan pastant més ingressos en la versió digital. 
Mediamorfosis fidleriana en grau pur.
 
En el cas de Facebook, la idea consisteix a crear una aplicació 
de notícies independent per a dispositius mòbils, similar a la 
de Twitter, precursor en aquests combats d’unir periodisme i 
comunicació de xarxes socials. la idea és que els usuaris de 
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Facebook puguin rebre directament en els seus aparells mòbils 
alertes de les últimes notícies en 100 caràcters. l’aplicació vin-
dria marcada per la independència de la xarxa social (a l’estil 
de Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Hyperlapse, 
Slingshot i Groups), i existiria cert sentit bottom up, ja que els 
usuaris podrien escollir les fonts o els ítems ad libitum . les 
notícies s’enviarien a l’estil cloud journalism, conforme es pu-
bliquessin. El contingut inclourà un enllaç (hipertextualitat) a la 
notícia completa ia la pàgina web de la font oficial. L’aplicació 
seria utilitzada per una quantitat limitada de publicacions asso-
ciades.
El servei de notícies és un component essencial de la iniciati-
va empresarial Facebook for Business, a la caça d’oferir a les 
empreses el control de publicitat i audiències. internet i les se-
ves xarxes socials, doncs, tracten d’arribar a sinergies amb els 
mitjans de comunicació per monetitzar, per aconseguir negoci. 
Simbiosi virtual total.
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els mitjans estan enmig d’una 
complexa evolució on la tecnologia és 
cada vegada més important

obrir el periòdic i llegir les últimes notícies o encendre la tele 
fins a trobar alguna cosa a veure han estat comportaments ha-
bituals i recurrents en els últims anys i en les últimes dècades, 
però la veritat és que ja no són només el que es pot entendre 
per consumir mitjans de comunicació. El panorama és cada ve-
gada més complex i els mitjans s’han convertit en un univers 
en què les coses estan canviant i en què ho estan fent cada 
vegada més de pressa. El panorama dels mitjans està enmig 

d’una complexa evolució i el futur sembla un espai en què el 
com s’informen els consumidors serà molt diferent al com acce-
deixen als continguts avui dia.

Que els consumidors estan començant a abandonar premsa 
tradicional i televisions sembla una realitat indiscutible, almenys 
al fil de les estadístiques, però aquest no és l’únic canvi que es 
registrarà en el món dels mitjans de comunicació. Els mitjans 
estaran cada vegada més marcats per les noves tecnologies i 
aquestes tindran un paper cada vegada més rellevant en el que 
fan i en com ho fan. Arribar al lector-consumidor serà, per tant, 
una qüestió cada vegada més tecnologitzada.

aquesta és la principal conclusió que es pot extreure de la visió 
que els experts tenen del futur dels mitjans de comunicació. da-
vid Benigson, cofundador de Signal Media, ha analitzat quines 
seran les cinc realitats que modificaran el panorama dels mitjans, 
com es pot extreure d’una anàlisi publicada a The Guardian.

cal comptar amb majors relacions entre les companyies de 
tecnologia i els mitjans de comunicació
L’expert ho té clar: les firmes tech tancaran molts més acords 
amb els mitjans de comunicació en el futur. l’explicació a 
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aquesta relació creixent està en els interessos i les necessi-
tats dels mitjans. aquests necessiten tenir més trànsit però, 
sobretot, més fonts d’ingressos i això és el que els empeny a 
relacionar-se de forma molt més directa amb els grans tech. 
Facebook o apple no només prometen arribar a nous lectors, 
també apuntalen la seva oferta amb la promesa d’una nova font 
d’ingressos publicitaris.

a més, recorda l’expert, les coses estan canviant i el context en 
què es mouen els mitjans ho està fent amb això. Fa uns cinc 
anys, que els mitjans confiessin els seus continguts a les firmes 
tecnològiques semblava impensable. Els canvis que les xarxes 
socials han imposat ha fet, però, que la visió de com funciona 
el món hagi canviat. Els mitjans han començat a apreciar el 
que pot suposar per a ells deixar les seves notícies en mans 
d’aquests jugadors.

És un apple vs Facebook
Qui protagonitzarà la gran batalla dels mitjans de comunicació 
del demà? En l’anàlisi ho tenen clar: no seran jugadors dels “de 
sempre” del món dels mitjans. la gran guerra del futur enfron-
tarà a apple contra Facebook. la raó d’això és bastant tecnolò-
gica. les dues companyies tenen quantitats ingents de dades, 

el que els permet crear experiències d’usuari molt riques i acon-
seguir així seduir els consumidors i atrapar durant més temps 
a les seves xarxes.

avançar el nom del guanyador d’aquesta batalla és complicat, 
tot i que l’expert té clara una cosa. Facebook li donarà molta 
guerra a apple, ja que la barrera d’entrada per a la xarxa social 
és molt menys sagnant que la d’apple. Per entrar a l’entorn 
d’apple cal fer-se amb un dels seus (cars) dispositius. Per estar 
dins de l’òrbita de Facebook només es necessita una connexió 
a internet.

el contingut del demà serà un contingut personalitzat
Si el big data s’està convertint en l’element en discòrdia en totes 
i cadascuna de les qüestions a què s’enfronten les empreses 
de cara al demà i si el desig per part dels consumidors de rebre 
elements personalitzats en la seva comunicació amb les mar-
ques és cada vegada més clar i conegut, perquè no ha d’entrar 
el món de la informació també en aquest terreny?

Els mitjans tindran cada vegada més dades sobre els seus con-
sumidors, però a més aquest nou terreny de joc tecnològic mo-
dificarà molt les coses. Gràcies a l’ús intensiu de plataformes 
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com Facebook, saber què interessa als consumidors quan es 
tracta d’accedir a la informació serà cada vegada més senzill. 
d’aquesta manera, el futur passarà per uns mitjans que dona-
ran al consumidor la informació que vol en el moment exacte 
que la desitja.

els mitjans cobraran pels continguts d’alta qualitat
Els mitjans porten anys discutint sobre si els problemes a què 
s’enfronten en qüestions d’ingressos es veuran (o no) solucio-
nats aplicant barreres de pagament als continguts que llancen 
a la xarxa. Els consumidors haurien de pagar per les notícies 
de qualitat? i estan preparats per pagar pels continguts a inter-
net? Diferents mitjans han provat la fórmula d’afegir peatges de 
pagament a les seves notícies i diferents han estat els resultats 
obtinguts. S’acabarà en el futur el debat?

Al fil de les conclusions de l’expert es podria dir que no: se-
guiran existint capçaleres que apostin per un contingut de 
gran qualitat i seguiran existint els que bloquegin l’accés als 
mateixos amb paywalls. de fet, l’anàlisi apunta que en el futur 
podrien augmentar-se aquestes barreres de pagament, que fins 
ara han funcionat en mitjans molt específics, com pot ser el 
Financial Times. una elevada qualitat dels continguts pot ser, 

per tant, la clau per aconseguir que els consumidors paguin per 
l’accés a la informació.

se seguiran movent diners en el món dels mitjans
Està tot inventat en el món dels mitjans de comunicació? la 
veritat és que no. malgrat tot el que es diu sobre el sector i 
malgrat tot el que sembla haver-se fet ja, els mitjans que estan 
naixent segueixen aconseguint injeccions de capital i el món 
dels mitjans en línia segueix protagonitzant moviments bastant 
espectaculars. Els mitjans ‘nous’, els nascuts a la calor de la 
xarxa, seguiran protagonitzant inversions i compres milionàries.
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1 de cada 4 internautes a espanya veu 
vídeos de Youtubers
Per iaB Spain

iaB Spain, l’associació de publicitat, màrqueting i comunicació digi-
tal a Espanya, ha presentat aquest dimecres l’Estudi Anual de Tele-
visió Connectada i Vídeo online patrocinat per Smartclip i realitzat 
juntament amb l’empresa Elogia. l’estudi consta de dos blocs dife-
renciats, un enfocat a l’ús de la TV Connectada a internet, i l’altre al 
consum de Vídeo en línia en diferents dispositius, buscant entendre 
si són dos mercats abocats a col·lisionar amb la TV tradicional.

tV connectada.- 1 de cada 4 internautes fa servir la TV con-
nectada habitualment, 4.3 M d’espanyols, dades similars als de 

fa un any i que confirma que és un mercat encara per explotar. 
l‘Smart TV és el principal dispositiu (el 64%), seguit de la TV 
amb consola (29%), la TV amb Ordinador (28%), la TDT Híbrida 
(10%), dispositius Blue-Ray (8%) i Set Top Box com apple TV 
(5%).

a la TV connectada, els continguts més vistos són el cinema 
(56%) i sèries (54%), seguit de Youtube (37%), esports (36%) 
i TV a la carta (36%). El contingut d’YouTubers i Influencers ja 
suposa el 17%. a més, l’estudi constata com els usuaris de TVC 
usen el seu televisor per a nous hàbits com escoltar música 
i ràdio (61%), llegir l’email (38%), cercadors (37%), videojocs 
(36%), llegir premsa (32 %), xarxes socials (29%), fer compres 
(20%) o fer gestions bancàries (18%).

smart tV.- 1 de cada 3 usuaris (6.300.000 d’espanyols) de-
clara tenir una Smart TV, un augment de 9 punts respecte a 
2014, encara que només un 44% d’ells la tenen connectada a 
internet. Samsung lidera el rànquing de fabricants amb un 44%, 
davant LG (30%), Sony (12%), Phillips (4%) o Panasonic (3%).

YouTube és l’app amb més penetració (52%), seguida de atres-
media (26%), Rtve (22%), Yomvi (17%), antena 3 (16%), Clan 
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TV (16%), Disney Channel (15 %), Facebook (14%) i La Sexta 
(14%).

convivència tV tradicional vs. tV connectada.- El 30% ha 
deixat de veure per complet en la TV tradicional els programes 
que pot veure a TV Connectada. Els continguts més vistos a TV 
Tradicional i TV Connectada són molt similars (Cinema, Sèries i 
Esports), encara que en la tradicional destaquen els informatius 
mentre a la connectada Youtube, TV a la carta i Influencers.

a la TV connectada es veuen principalment els programes que 
no es van poder veure a la TV tradicional (74%) i continguts 
addicionals (55%). El 40% d’usuaris amb TV connectada no-
més veu a la TV tradicional els programes en directe.

Vídeo online.- El 90% dels internautes veu vídeo en línia. El 
PC (85%) és el principal dispositiu per veure video, tot i que el 
Smartphone (41%) i la Tablet (32%) augmenten el doble en 1 
any. Els continguts més vistos són Youtube (47%), Sèries es-
trangeres (35%), Cinema (33%), TV a la carta (31%), Videoclips 
(28%), YouTubers i Influencers (26%), Sèries Nacionals ( 24%) 
i Esport (24%).

a més, l’estudi revela que 4 de cada 10 internautes veu menys 
TV tradicional des que consumeix vídeo en línia, especialment 
de 16 a 44 anys (47%). 1 de cada 4 internautes veu videos de 
YouTubers i Influencers (1 de cada 3 de 16 a 29 anys), desta-
cant ElRubiusomg, AuronPlay, Isasaweis, Wismichu o Vegetta. 
Els continguts d’Influencers més consumits són d’humor, belle-
sa, música, moda, videojocs, manualitats i cuina.
El 12% dels usuaris de vídeo en línia declara haver pagat per 
continguts en alguna ocasió, però 1 de cada 2 estaria disposat 
a pagar. Els continguts de pagament amb més interès són: ci-
nema, esports i sèries estrangeres. l’usuari estaria disposat a 
pagar per veure vídeo en línia 2 € el programa o 7 € al mes.
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publicitat.- El 75% accepta la publicitat si amb això accedeixen 
a continguts gratuïts, principalment el Pre-roll (54%), seguit del 
Post-Roll (34%), mentre el mid-roll gaudeix de baixa acceptació 
(13%).

8 de cada 10 usuaris perceben que hi ha més publicitat en TV 
tradicional que en Vídeo en línia. 1 de cada 4 usuaris considera 
el Vídeo recomanat un format menys intrusiu que la publicitat 
en TV. El 70% dels usuaris recorda la publicitat en Vídeo en 
línia, i d’aquests un 76% ha clicat a ella. Les marques més re-
cordades són les de Telecomunicacions (movistar, Vodafone, 
orange, Samsung, Sony) i d’automoció (opel, BmW, Seat, 
audi).

Els lectors d’El Butlletí amiC poden accedir a la totalitat de 
l’estudi CliCanT aQuÍ  
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La indústria dels mitjans 
digitals busca el seu model de 
desenvolupament
Per Pablo de llano / El País

 
la indústria dels mitjans digitals segueix buscant el seu eureka. 
Els últims anys de transformació tecnològica i crisi de la publi-
citat han sacsejat els fonaments del món de la informació i el 
sector es reinventa sobre la marxa. En la seva edició d’aquest 
any, el congrés digital media 2015 de l’associació mundial de 
diaris i Editors de notícies (Wan-iFRa) reuneix responsables 
de mitjans per debatre els temes calents d’un periodisme que 
viu a cavall entre l’imprès i el digital: el seu model de negoci (o 

com fer diners); el seu esquema de distribució (com arribar a 
la gent); la seva aposta de continguts (com atreure l’atenció de 
la gent).

la recepta amb la qual va obrir l’esdeveniment Tomàs Brune-
gard, president de Wan-iFRa, proposa una barreja d’audàcia 
de mercat i bon ofici: “És temps d’emprendre en la indústria 
dels mitjans i de mantenir la nostra regla principal: explicar bo-
nes històries” .

Brunegard va posar en xifres brutes el quid del panorama me-
diàtic. En comparació amb 2013, la circulació de mitjans en 
paper ha augmentat només un 0,4% mentre la dels digitals 
escalava un 45%, però la complexitat de l’esquema, quant a 
negoci, és que a la part que creix li segueix costant traduir la 
seva presència expansiva en ingressos, que segueixen sent in-
comparablement majors en paper: un 93% del total.

En aquest context de canvi, els mitjans s’enfronten a una pre-
gunta d’arrel: Què és avui un mitjà?. antonio Caño, director d’El 
País, ha subratllat que s’ha hagut d’assumir que el que passa 
no és un simple canvi sinó una metamorfosi: Nosaltres hem 
entès que EP ja no és un diari. Fins ara havíem intentat adaptar 
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un diari a les noves tecnologies, però finalment hem entès que 
ja no som un diari sinó una marca, una marca que ha de ser 
capaç d’elaborar diferents productes per a diferents platafor-
mes i diferents audiències. avui som un centre de producció de 
continguts”.
  

Caño va precisar que el nord d’aquests continguts pivota sobre 
“la diferenciació, la globalitat y el multimèdia” y en base amb els 
fonaments sòlids de la identitat tradicional del diari des de la seva 
fundació el 1976. És imprescindible saber per què vam aparèixer 
fa 40 anys per emprendre tot el que ens toca a partir d’ara”.

Frédérique lancien, directora d’estratègia i nous negocis del 
diari esportiu francès l’Équipe, va explicar la seva aposta per 
la diversificació de plataformes de contingut, un esquema que 
aprofita la fidelitat a la capçalera creant nínxols de lectors espe-
cífics que s’ofereixen als anunciants com “un càtering” ajustat 
a la seva diana de mercat, per exemple, una pàgina per a gent 
que no només consumeix esport sinó que el practica, o una 
altra centrada en la rumorologia del mercat de fitxatges en el 
futbol. una secció que, per donar informació que per essència 
no és contrastable, no es difon sota la capçalera del mitjà, si bé 
els que arriben a ella ho fan pel seu lligam amb la capçalera. 
la gent segueix aquests productes perquè són de la família 
l’Équipe”.

L’actual incertesa de negoci influeix al seu torn en el rumb dels 
continguts i la seva relació amb el creixement de l’audiència. 
a l’espera que el món digital faci un clic econòmic i comenci a 
multiplicar els ingressos dels mitjans, una de les preocupacions 
és anar prenent posicions, aconseguint números d’usuaris cada 
vegada més grans, el que acaba portant a l’intricat problema 
de com enganxar els lectors en un panorama il·limitat d’oferta 
digital.
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connexió emocional
“Per a mi ara el més important crec que és la necessitat de 
connectar emocionalment amb les audiències, deixar de pen-
sar en usuaris i pensar en fans”, ha manifestat Diego Carvajal, 
vicepresident de producte de univisión, qui a més va esmentar 
com a exemple particular l’orientació de The New York Times 
de concentrar en un 10% dels lectors que considera fidels i que 
estan disposats a pagar per una informació de qualitat. una 
altra potencialitat és la “personalització del producte”, al punt de 
portar a la safata d’entrada del correu dels lectors una selecció 
de continguts al seu gust, i segons els seus interessos.

El temps també ha canviat. La informació passa en directe. 
Ara cada set minuts estem publicant alguna cosa”, ha assen-

yalat manuel Rivera, president del mexicà Grupo Expansión. i 
l’avaluació gairebé instantània de l’èxit dels continguts. Tenim 
un mesurament en cada moment de quanta gent llegeix una 
nota, fins on arriba aquesta gent i on se’n va aquesta gent des-
prés. Sense abandonar el nostre enfocament editorial, hem de 
ser sensibles al que el lector vol o no en cada moment”, va 
sospesar Rivera, que també va subratllar la velocitat amb què 
han variat els tempos de rejoveniment dels mitjans: “Abans in-
novàvem cada cinc anys. avui la innovació succeeix en esprints 
de dues setmanes”.

un gir a la informació de servei
L’analista Jeff Jarvis va defensar el gir digital com una oportu-
nitat per posar el “servei al lector” per davant de qualsevol altra 
consideració. no pot ser que Google o Facebook sàpiguen més 
de les necessitats d’un usuari que un diari local”, ha manifestat.

Jarvis, director del Centre Tow-Knight per al Emprenedoria Pe-
riodístic, sosté que els mitjans han de transitar del model de 
“gran factoria de notícies” a un altre amb una estructura de “pe-
tits equips entrecreuats” que siguin capaços de proporcionar 
continguts d’àmbit específics i més localitzats en temps real.
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“Seguim fent milers de versions de la mateixa notícia. no po-
dem viure de repetir-nos entre nosaltres. Hem de canviar d’un 
model de negoci basat en el volum a un basat en el valor i en el 
servei al moment”, va reflexionar. “Hem de construir aquest ne-
goci en funció de si millorem o no la vida dels nostres usuaris. 
això és valor, i és valor de negoci”.

nou web de La plana ràdio 

Coincidint amb el 20è aniversari, la Plana Ràdio, l’emissora 
municipal de Santa Sàrbara (Montsià), ha renovat la imatge i 
ha estrenat nou web (laplanaradio.cat), concebut com un canal 
de participació ciutadana. Així, a la portada s’han obert tres fi-
nestres a Twitter, Facebook i instagram, a través de les quals 
els usuaris poden fer arribar informació amb l’etiqueta #La-

PlanaRadioSocial. El web també ha reordenat els continguts 
d’actualitat, amb un apartat específic de notícies locals i un altre 
amb informacions de les Terres de l’Ebre. des d’ara, a més, 
els continguts a la carta tindran molta més visibilitat. (d’antena 
local)

EN PROFuNDItAt/ DOSSIER



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

El ButllEtí de l’amic

el paper, com a oferta “premium”
Per Víctor de la Serna / El mundo

 
La Columbia Journalism Review és la revista editada per la més 
antiga i prestigiosa escola de periodisme del món i que s’encarrega 
d’atorgar aquests premis Pulitzer que –recordem-ho- no són no-
més els més famosos d’entre els periodístics que existeixen als 
Estats Units, sinó d’entre els literaris també. Per això, quan la CJR 
anuncia un canvi de rumb, tot el món de la cultura i la comunicació 
nord-americans presta atenció i respira, o potser sospira, profun-
dament: la setmana passada, la revista anunciava que deixa de 
publicar-se sis vegades a l’any per fer-ho només semestralment, i 
que a canvi bolcarien els seus recursos en la seva versió a inter-
net, que es renovarà amb més freqüència.

no és gens estrany en aquesta etapa de radical transformació 
de la comunicació en el món, i tampoc és estrany que la prime-
ra reacció sigui de temor: aquesta és l’avantsala del tancament, 
es murmura, o es diu en veu alta.

La directora de la CJR, Liz Spayd, explica que tenen un sòlid 
suport de la universitat i dels seus nombrosos mecenes, i que 
no està amenaçada la seva supervivència, però quan la difu-
sió cau a 10.000 exemplars -la meitat que fa relativament poc 
temps, la seva audiència a internet creix un 35% en un sol any, 
es fa evident que cal anar a buscar els lectors allà on són, i això 
és, avui al ciberespai.

Però, i això és el més interessant, Spayd no vol acabar amb 
la seva versió en paper, sinó fer d’aquests números bianuals, 
que seran més gruixuts i molt millor dissenyats i presentats, 
un producte premium amb “una forta tendència investigadora, 
a l’estil de la CJR com a gos guardià clàssic”. I per això es pa-
garan sumes “de gamma alta” a col·laboradors de gran nivell. 
després d’això, com després dels plans del new York Times 
de convertir la seva edició en paper premsa en un producte 
igualment premium, amb continguts d’opinió, anàlisi i investiga-
ció no disponibles en línia, subjau una constatació: als Estats 
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units, els subscriptors a les publicacions en paper aporten “una 
estabilitat i un sentit de la lleialtat que, segons s’ha comprovat, 
són més difícils de replicar a les publicacions a internet”.

Spayd vol recuperar subscriptors -que són, alhora, donants 
d’una revista sense ànim de lucre- amb aquesta versió nova. i 
al Times es va perfilant un diari en paper que, encara que amb 
menys compradors, atregui un nucli elitista d’entusiastes de la 
marca disposats a pagar, per exemple, 5 dòlars diaris... 
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