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La indemnització per propietat 
intel·lectual admet els danys morals
Per Pedro del Rosal / El Economista

la condemna al pagament d’una indemnització per la vulnera-
ció dels drets de Propietat intel·lectual no  exclou que el perju-
dicat pugui reclamar, a més, una indemnització en concepte de 
danys morals. així ho determina l’advocat general del Tribunal 
de Justícia de la unió Europea (TJuE), Wathelet, en unes con-
clusions presentades el 19 de novembre, després d’una consul-
ta efectuada pel Tribunal Suprem (TS) espanyol.

la qüestió prejudicial versava sobre la interpretació de l’article 
13.1 de la directiva 2004/48, relativa a les mesures i proce-
diments destinats a garantir el respecte dels drets de Propie-
tat intel·lectual. l’alt Tribunal  revisava el recurs presentat pel 

director, guionista i productor de documentals de l’onu, que 
reclamava a una productora i a una cadena de televisió, una 
indemnització per la utilització en un reportatge d’una sèrie de 
plànols de la seva obra sense el seu consentiment.

El demandant sol·licitava dues quantitats: una per la infracció 
dels Drets d’explotació i l’altre pel dany moral que, segons afir-
ma, havia patit. 

És compatible
l’advocat general aborda l’anàlisi de l’article 13.1 de la direc-
tiva, que, en el paràgraf segon, proposa “fixar els danys i per-
judicis mitjançant una quantitat a un tant alçat sobre la base 
d’elements, si més no, l’import dels cànons o drets que se li 
carregaran si l’infractor si hagués demanat autorització per uti-
litzar el dret de propietat intel·lectual”.

així, assenyala Wathelet, aquest article “autoritza expressament 
la presa en consideració de factors diferents als cànons o drets 
normalment deguts”.

una interpretació que es reforça amb l’anàlisi del primer parà-
graf de l’article 13.1, que indica que la indemnització ha de ser 

ACtuAlItAt/ lA PRIMERA
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“adequada als danys i perjudicis efectius”, un context que, per a 
l’advocat general, condueix a acceptar que es tingui en compte 
el possible dany moral”. El contrari, afirma, reflectiria “només 
parcialment el dany realment patit pel titular del dret”.

Excloure els danys morals, segons asseveren les conclu-
sions, també seria anar en contra dels objectius de la directi-
va 2004/48, que busca garantir un nivell de protecció “elevat, 
equivalent i homogeni” en el mercat interior. Tal exclusió tindria 
com a conseqüència eliminar qualsevol efecte dissuasiu de la 
condemna”, perquè l’infractor únicament abonaria el que hauria 
deixat de guanyar si hagués actuat lícitament, assevera el text.

Per tot això, l’advocat general proposa al TJuE resoldre a fa-
vor de considerar que la directiva permet al perjudicat per una 
infracció d’un dret de propietat intel·lectual reclamar també una 
indemnització per dany moral sofert.

ACtuAlItAt/ lA PRIMERA
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Joves i experts es posen d’acord per 
reforçar la privacitat i la seguretat dels 
menors a la xarxa
Per Bloc del Col·legi d’advocats de Girona

Els menors es preocupen de la seva privacitat, encara que ho 
fan des de valors i amb una mirada diferent de la dels adults. 
aquesta és una de les conclusions del debat en el qual han 
participat una vintena de joves i experts en el marc del “Con-
grés menors, internet i Tecnologies: Créixer i conviure en un 
món digital”, organitzat per l’autoritat Catalana de Protecció 
de dades (aPdCaT) i el Col·legi de l’advocacia de Barcelona. 
aquest acte, que ha comptat amb la presència, entre d’altres, 
d’Eduard Vallory, president del Centre unESCo de Catalun-

ya, i anna Folch, presidenta d’uniCEF Catalunya, ha reunit a 
prop de dues-centes persones, majoritàriament, professionals 
i agents socials de l’educació, l’àmbit digital, jurídic, així com 
estudiants que han participat en el projecte educatiu homònim 
adreçat a alumnes de secundària.

nou de cada deu joves de 10 a 15 anys navega per la xarxa 
de manera habitual, un ús cada vegada més intensiu i precoç 
que contrasta amb una baixa percepció dels riscos associats 
a la seva privacitat. En aquest sentit, la directora de l’autoritat 
Catalana, maria Àngels Barbarà, ha explicat que “els menors 
es relacionen tecnològicament i conformen a través de la xar-
xa la imatge que volen que els altres tinguin d’ells. Perquè el 
seu creixement sigui sostingut i coherent, la configuració del 
‘jo tecnològic’ s’ha de desenvolupar paral·lelament i de manera 
coherent amb el ‘jo off-line’.”
 
Vallory, especialista en polítiques educatives, valors i ciutada-
nia ha reflexionat al voltant de quin és el propòsit de l’educació 
en aquest nou escenari digital. En aquest sentit, ha destacat 
que “les tecnologies digitals han fet obsolet el concepte de 
transmissió de coneixements; cal una educació basada en el 
fer, practicar i explorar, i cal que els educadors acompanyem 

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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els joves a abordar la dimensió ètica i social de les tecnologies 
existents i de les que encara s’han d’inventar”.

Per la seva banda, Folch ha recalcat l’encert d’una jornada 
d’aquest tipus orientada “a protegir els drets de la infància, ja que 
sovint s’oblida que els infants són subjectes de dret, i no només 
clients potencials o usuaris. i això comporta, no només treballar 
des d’una perspectiva de protecció, sinó també de promoció dels 
valors educatius i recreatius davant les noves tecnologies”.

la primera taula rodona ha estat protagonitzada per un grup 
de joves de 13 i 14 anys de diversos instituts de secundària 
que han participat en el projecte educatiu. El testimoni dels jo-
ves ha posat de manifest l’ús i experimentació constant que fan 
amb les xarxes socials i tecnologies digitals, una situació que 
contrasta amb el seu relatiu nivell de conscienciació respec-
te els possibles riscos associats. En aquest sentit, han relatat 
diverses experiències viscudes en el seu entorn relacionades 
amb el ciberbullying, la suplantació d’identitat, la circulació 
d’informació personal compromesa o l’etiquetatge en imatges 
o continguts no propis. “Com que no hi ha tracte de persona a 
persona, et sembla que és menys personal i perillós. És com si 
no ho estiguessis fent tu”, ha comentat un dels joves.

 
durant la segona taula rodona, dedicada als reptes i oportuni-
tats de les tecnologies digitals,  Genís Roca, expert en internet i 
transformació digital, ha afirmat que “som la primera generació 
en què la transferència tecnològica no es fa de pares a fills, sinó 
de fills a pares. I això altera les normes d’autoritat i de referèn-
cia. Malgrat no ser referents digitals pels nostres fills, els hem 
d’ajudar a tenir criteri davant de la informació i de l’actuació i 
animar-los a gaudir del seu futur digital”. En la mateixa línia, 
Josep lluís Queralt, director de l’institut Baix Camp de Reus, 
ha valorat com una oportunitat “l’acompanyament per la madu-
resa tecnològica des dels centres, perquè els alumnes estan 
més motivats, són més actius i podem incidir en posar l’accent 
en la dimensió ètica i en el comportament en relació l’ús de les 
tecnologies”.

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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Èxits en la prevenció i la resolució de conflictes
la segona part de la jornada ha girat entorn la prevenció i els 
instruments de resposta en cas de conflictes a la xarxa. Les 
experiències presentades han mostrat resultats positius dels 
esforços d’aquests anys en els diferents programes de preven-
ció i educació.

Xavier Gatius, director general del CESiCaT, ha explicat en re-
lació al Programa internet Segura de la Generalitat de Catalun-
ya que “els joves són més crítics i conscients en l’ús i compor-
tament a la xarxa: fa un any el 50% dels joves de 7 a 9 anys no 
tenien inconvenient en compartir i cedir informació personal a 
la xarxa, un percentatge que ha caigut el 2015 a nivells del 25 
i 30%.”

En la mateixa línia, Ferran Resina, sotsinspector de l’Àrea Tèc-
nica de Proximitat de la Policia dels mossos d’Esquadra, ha 
comentat que des de l’àmbit de la seguretat “en delictes com el 
grooming, cada vegada passem més de fets consumats a casos 
de temptativa, i això vol dir que els joves en són conscients, ho 
identifiquen i ho comuniquen”. Els últims canvis tecnològics han 
deixat obsolets els primers consells que es donaven fa pocs 
anys quan la majoria de cases només disposaven de connexió 

a Internet en un ordinador fix. Avui dia els joves es connecten 
on i quan volen, pel que, segons l’advocat penalista andreu Van 
den Eynde adroer, “tot i que el delicte cibernètic està en el punt 
de mira en l’últim codi penal, la millor prevenció és la parenta. 
Com a pares hem de saber com configurar la privacitat, com 
convidar algú o tenir una opinió sobre l’anonimat a la xarxa”.

Pel que fa a com abordar la resolució de conflictes a la xarxa, 
Pilar miarnau, assessora pedagògica i mediadora en relacions 
família-escola, ha posat l’accent en la necessitat d’analitzar 
“amb totes les parts implicades en el conflicte, què ha passat, 
qui ha intervingut, com ens hem sentit, com hem reaccionat, per 
què ha passat… Donar-nos més temps per abordar els conflic-
tes ens fa aprendre i ser més conscients”.

Jordi Vivancos, cap de l’Àrea de Tecnologies per a l’aprenentatge 
i el Coneixement, ha centrat la seva intervenció en la importàn-
cia de “formar en competències digitals tant al professorat com 
els joves, ja que no és cert que siguin natius digitals. més enllà 
del domini funcional dels aparells digitals, cal desenvolupar ca-
pacitats d’actuar de forma crítica, prudent i responsable fent-los 
veure les implicacions personals, ètiques i de seguretat entorn 
la seva identitat digital”.

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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Finalment, en les conclusions de la jornada, Barbarà ha subrat-
llat que “l’escola i la família han de ser els centres motors que 
dotin els menors dels valors necessaris per afrontar els nous 
reptes de forma responsable i segura”.

El degà dels advocats de Barcelona, d’altra banda, considera 
que “els joves han de saber quines són les seves obligacions i 
ser conscients de les conseqüències jurídiques de determinats 
actes que avui en dia són habituals i que poden tenir impor-
tants repercussions, però també que coneguin els seus drets 
i els puguin fer prevaler ja sigui com a usuaris o com a futurs 
advocats“.

Un total de 10 escoles de Barcelona participen aquest any (fins 
al mes de juny) en la campanya ‘Justícia i Joves‘. l’escola Viro-
lai va visitar el passat divendres el Col·legi d’advocats de Bar-
celona.  la pròxima visita la realitzarà  l’escola Gravi el proper 
11 de gener. A continuació, El Butlletí AMIC us ofereix, en fitxer 
pdf, el trítptic de la campanya “Justícia i Joves”. CliCaR aQuÍ

presència reial en el XVè aniversari 
de 20minuts

20minutos ha celebrat a madrid l’acte central amb el qual com-
memora el seu XVè aniversari. amb la presidència dels reis 
Felip i letizia, l’esdeveniment ha tingut lloc a la Reial Casa de 
Correus (Porta del Sol, 7) i ha reunit a més de 400 personalitats 
de l’àmbit polític, empresarial, mediàtic i cultural del país, te-
nint com amfitriona Pilar de Yarza, presidenta del Grup Heraldo. 
aquest esdeveniment ha estat el colofó dels actes de celebra-
ció que durant aquest any ha organitzat 20minuts amb motiu de 
la seva XV Aniversari i que continuaran fins a febrer de 2016.

durant la trobada, en què s’ha posat en relleu el valor que 20mi-
nutos ha tingut aquests quinze anys com diari líder de comuni-

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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cació, han intervingut, per aquest ordre, Cristina Cifuentes, pre-
sidenta del Govern de la Comunitat de madrid; arsenio Escolar, 
director editorial del diari 20minutos; i Fernando de Yarza, pre-
sident de 20 Minutos Editora de Grupo Herald. El Rei Felip VI 
ha estat l’encarregat de tancar el torn d’intervencions.

arsenio Escolar ha destacat en el seu discurs la necessitat de 
canviar, evolucionar, innovar de nou. “no podem aturar-nos. És 
un periodisme nou per a un temps nou”, explicava el propi Es-
colar. Per la seva banda, Fernando de Yarza ha declarat que 
amb la adquisició de 20minutos “hem fet un salt qualitatiu. Però 
aquesta operació només es va poder materialitzar pel suport i 
complicitat d’uns treballadors absolutament compromesos amb 
el projecte. Sense la seva confiança cap a nosaltres, probable-
ment, avui no seríem aquí”.  

Per concloure l’acte i com a colofó d’aquest, el rei Felipe Vi  ha 
intervingut amb un discurs en què ha posat en valor la feina del 
mitjà en els seus quinze anys: “la trajectòria de 20minutos, com 
a diari modern, jove i pioner en tantes coses, mereix realment el 
més gran reconeixement; un mitjà espanyol que avui ocupa po-
sicions de lideratge en el nostre país i a nivell global, tant com 
premsa impresa com en la seva edició en línia. les dades són 

veritablement impressionants. Si a més tenim en compte que 
l’àmbit de la premsa digital només està limitat per l’idioma i que 
20minutos és el segon mitjà digital en espanyol, està tot dit “.

OJD d’octubre dels diaris de madrid 
sota el pessimisme

Els diaris impresos han començat el curs amb dades que no 
conviden a l’optimisme. a l’octubre, un dels mesos amb més 
tensió informativa gràcies al començament de la precampanya 
electoral les edicions impreses de les quatre capçaleres gene-
ralistes editades a madrid ha reduït les seves vendes entre un 
20% i un 8,7% en comparació amb el mateix mes de l’ any ante-
rior. de la mateixa manera, la difusió de El País, El mundo, aBC 
i la Razón s’ha retallat entre un 5,3% i un 17%. l’enfonsament 
de la premsa estatal en paper no té fi.

Segons les dades de l’oJd pendents d’auditar, el més perjudi-
cat continua sent el diari El mundo que a l’octubre va registrar 
unes vendes de 82.000 exemplars i en només dotze mesos ha 
perdut un 20% de les seves vendes, equivalent a 20.000 exem-
plars menys. aBC també ha registrat una important caiguda del 

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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13,6% en vendes, quedant a només sis milers d’exemplars de 
diferència amb El mundo; en el cas de la difusió la dada de cai-
guda és del 13%, tot i que la diferència amb El mundo és més 
gran i arriba als onze mil exemplars.

El País, que encara manté la difusió més alta de les quatre capça-
leres, va registrar unes vendes de 130.900 exemplars a l’octubre, 
un 8,7% menys que el novembre de l’any passat; fa uns dies el di-
rector del diari antonio Caño va indicar que en futur El País es con-
vertiria en un canal de televisió. Finalment,  la Razón es va quedar 
en 50.500 exemplars de vendes, un 14,9% menys i amb 81.000 
exemplars de difusió, un 5,3% menys que a l’octubre de 2014. En 
total, els quatre diaris van perdre en conjunt 54.000 exemplars de 
vendes en un any i més de 80.000 exemplars en difusió.

neix l’associació Valenciana de 
premsa comarcal

dotze diaris implantats en dife-
rents comarques del País Va-
lencià han constituït la nova as-
sociació Valenciana de Premsa 

Comarcal. l’acte constituent s’ha celebrat a les instal·lacions 
d’unión alcoiana assegurances, d’alcoi, on es van aprovar els 
estatuts de la nova entitat i es va triar la primera junta directi-
va de la mateixa. El director general d’unió alcoiana, Enrique 
Jorge Rico, i el president de més Ciutat Sa, Jorge Vaquer, van 
donar la benvinguda als components de la nova associació.

Segons els estatuts aprovats, l’associació Valenciana de 
Premsa Comarcal integra publicacions impreses d’àmbit local 
i comarcal que es publiquen per empreses editores, en format 
paper, amb preu de capçalera. El periòdic nostre ostentarà la 
presidència de l’associació, en una junta on també s’integren 
els directors d’El Periòdic d’ontinyent, Santiago Sanchis, i de 
Escaparate de ibi, José manuel Solano, que ocuparan els cà-
rrecs de secretari i tresorer, respectivament.

la nova entitat té com a objectiu la gestió i foment dels inte-
ressos comuns del sector editorial de la premsa impresa de les 
comarques valencianes, posant èmfasi en la defensa del seu 
paper com a interlocutors socials en els seus respectius terri-
toris on són líders d’opinió pública. l’associació Valenciana de 
Premsa Comarcal neix, a més, amb vocació de representativitat 
davant les institucions, entitats socials i empreses.

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ
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dotze són els mitjans fundadors: Crònica de Vinaròs, El dissa-
bte de Vinaròs, 7 dies Benicarló, Crónica d’oliva, El Periòdic 
d’ontinyent, loclar (ontinyent), El nostre (alcoi), Escaparate 
(ibi), Valle de Elda, Canfali marina alta (denia), Tucomarca.com 
(Buñol) y Portada (Villena). aquestes capçaleres són líders en 
els respectius àmbits de cobertura amb una edició setmanal 
agregada que supera les 500 pàgines dedicades a la informa-
ció de proximitat. Els diaris comarcals, a més, sumen més de 
170.000 lectors a les comarques de Castelló, València i ala-
cant. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Les balears recuperaran al desembre 
el 3/24 i el canal 33 super3

les Balears recuperaran de manera imminent les emissions 
dels dos canals de la televisió autonòmica catalana, el 3/24 i 
el canal 33 Super3, que van desaparèixer a l’arxipèlag al març, 
quan es va reordenar l’espai radioelèctric. En aquell moment 
governava encara a les illes un PP amb majoria absoluta que 
no va fer res per evitar-ho al·legant que no hi havia solució. ara 
governa un pacte progressista (PSiB i més per mallorca, amb 
suport de Podem) que ha anunciat el retorn de les emissions 

per a principis de desembre. la decisió evidencia que hi ha 
solucions tècniques quan hi ha voluntat política.

des del març, la televisió en català a les Balears es limita a 
l’autonòmica iB3 (que encara no emet tota la programació en 
la llengua pròpia), a la cadena local privada Canal 4 i a TV3.
cat, la versió internacional de TV3, que no emet ni pel·lícules 
ni retransmissions esportives sobre les quals no té drets fora 
de Catalunya. Tot i que el govern balear també vol recuperar 
les emissions originals de TV3, això són figues d’un altre pa-
ner. ara la prioritat és el retorn del 3/24 i del canal 33 Super3. 
les emissions dels dos canals catalans es recuperaran “en un 
parell de setmanes”, segons ha avançat el vicepresident Biel 
Barceló (més). (d’ara)

andreu manresa serà el nou director 
general d’ib3

El periodista andreu manresa serà 
el nou director general dels mitjans 
de comunicació públics de les illes 
Balears. El PSiB, Podem i més han 
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consensuat el seu nomenament, que el Parlament de les illes 
podria fer efectiu la setmana que ve, en la primera votació, si 
finalment El Pi també li dóna suport. En cas que aquesta forma-
ció s’hi oposés, caldria celebrar una segona votació -que triga-
ria, com a mínim, un mes en la qual manresa ja tindria garantit 
el nomenament com a màxim responsable d’iB3, ja que n’hi 
hauria prou amb la majoria absoluta de la cambra, en comptes 
de les tres cinquenes parts requerides en la primera volta. En 
qualsevol cas, no farà falta que s’hi sumi el PP, ja que ahir el 
Parlament balear va donar llum verda a la modificació de la llei 
d’IB3, que rebaixa fins als tres cinquens la majoria necessària 
per triar el director general de l’ens en la primera votació, fixada 
fins ara en les dues terceres parts de la cambra. 

manresa, que des del 1990 és el corresponsal del diari El País 
a les Balears, substituirà en el càrrec Pep Codony, que va ser 
nomenat l’octubre de l’any passat, encara sota l’anterior govern 
del PP. nascut a Felanitx el 1955, manresa també ha sigut di-
rector de Ràdio nacional d’Espanya a Catalunya i les illes, ha 
treballat al diario de mallorca i al Baleares, i havia sigut cap de 
premsa del Consell General interinsular i del Govern Balear. a 
més, és autor de diverses obres, com Baleares S.a., Felani-
txeràlia i invitació a la felicitat. (Foto_ diari de mallorca) (d’ara)

el govern valencià vol que la nova 
rtVV estigui emetent en el termini 
màxim d’un any

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va dir ahir 
que espera que en el termini d’un any pugui estar en emissió 
una nova Radiotelevisió Valenciana (RTVV) ¿que no tingui res 
a veure amb el passat”. Puig no va donar una data concreta 
però va remarcar que hi ha un compromís dels grups parlamen-
taris de tenir enllestit un projecte de llei en un màxim de sis me
sos. El cap del Consell va afegir que el govern ha destinat una 
partida pressupostària a la posada en marxa de la RTVV. Però, 
en relació amb el pronunciament que ha de fer l’audiència na-
cional sobre la demanda que la CGT va interposar sobre la le-

ACtuAlItAt/ D’AQuí I D’AllÀ



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

El ButllEtí de l’amic

galitat de l’últim ERO de RTVV, va admetre: ¿Hi ha encara uns 
dubtes legals que espero que es puguin concloure amb èxit”. 
(d’ara)

el cac demana seguir avançant en el 
tractament de la violència masclista

amb motiu del dia internacional per a l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les dones, que es va commemorar aquest dimecres, 
el Consell de l’audiovisual de Catalunya ha recordat als mitjans 
de comunicació “la importància de fer un tractament acurat” de 
les informacions relatives a la violència masclista. l’ens regula-
dor remarca que els mitjans, que qualifica com un dels espais 
“de creació i de transmissió d’imatges i d’estereotips més pode-
rosos” de la societat actual, tenen una “gran responsabilitat” en 
la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones.
malgrat reconèixer que els mèdia han contribuït a què avui 
en dia la violència masclista sigui percebuda com un proble-
ma estructural, que han participat en la sensibilització social 
d’aquesta problemàtica i que han ajudat a posar-la en l’espai 
públic, el CAC alerta que els avenços assolits” no són sufi-
cients”. Per això, insta a “continuar avançant vers un tractament 

informatiu de la violència masclista que defugi la simplificació i 
els estereotips”. El Consell de l’audiovisual també recalca que 
l’autoregulació i el respecte pels codis deontològics esdevenen 
“bàsics” per al tractament informatiu “correcte” d’aquesta xacra 
social. (d’aEC)

carles capdevila, director fundador 
del diari ara

El director del diari ara, Carles Capdevila, passarà a ser direc-
tor fundador del rotatiu. El canvi es farà efectiu demà, dissabte, 
dia 28 de novembre, quan es compleixen cinc anys del diari. 
Capdevila deixa la responsabilitat diària, tot i que mantindrà la 
presència en els continguts. Capdevila, afectat per un càncer, 
va comunicar la notícia a la redacció amb un discurs en què va 
agrair la tasca dels que l’han acompanyat.

El càrrec que deixa vacant serà assumit de manera col·legiada 
per Antoni Bassas, fins ara director audiovisual, i per Ignasi Ara-
gay, fins ara director adjunt. (d’ACN)
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reuters prohibeix als seus fotoperiodistes 
la captura d’imatges en format raW

l’agència Reuters ha revoltats aquests dies als fotoperiodis-
tes, després que ha decidit vetar l’ús d’imatges editades des 
d’arxius captats en brut (RaW) amb la càmera. Es tracta d’una 
nova política empresa a escala global, que va ser transmesa a 
fotògrafs freelance de tot el món, que des d’ara han de trametre 
a Reuters les fotos preses originalment com arxius JPEG en les 
seves càmeres i per tant, no seran acceptades les fotografies 
generades a partir d’arxius en format CR2, nEF, dnG, etc.

l’objectiu de Reuters amb aquesta mesura seria incrementar tant 
la velocitat de transmissió, com l’estàndard ètic, segons ha con-
firmat un portaveu de l’agència de notícies al portal especialitzat  
PetaPixel. En els últims anys, el desenvolupament de les eines 
d’edició d’imatges, unit a la capacitat cada vegada més gran de 
les càmeres fotogràfiques, ha dificultat la feina d’editors per vetllar 
per la veracitat de les imatges que difonen al seu servei. Casos 
de retoc excessiu, o directament de manipulació, han sacsejat els 
despatxos de les -generalment- asèptiques agències d’informació, 
poc donades a escàndols d’aquest tipus. (de 233 grados)

el diari marítim el Vigia commemora 
el seu 120è aniversari

la publicació degana en la informació del sector de la logística, 
el transport i les infraestructures, El Vigía, compleix 120 anys de 
vida. la capçalera va néixer centrada en l’entorn portuari de Bar-
celona, i progressivament s’hi va anar incorporant el de Tarragona, 
fins que el 2005 la publicació es va projectat a tot l’Estat. Actual-
ment, l’oferta d’El Vigía està formada pel tradicional setmanari en 
paper, una edició digital diària, un butlletí i una tribuna d’opinió.

El Vigía va ser el primer diari creat a Espanya després de la 
guerra civil espanyola i aquesta concessió (un privilegi en el rè-
gim franquista de l’època, ja que fins a la dècada dels 60, amb 
el ministre Fraga, no es va fundar un altre diari a l’Estat espan-
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yol) es va deure a la pressió i l’interès mostrat pels armadors, 
consignataris i altres operadors portuaris ubicats a Barcelona, 
per disposar d’un mitjà eficaç per informar de l’esdevenir diari 
del transport marítim. Fundat per Julià amich Bert, periodista, 
escriptor i marí mercant, va assumir la direcció del diari fins 
a la seva mort el 1968; la raó de ser de la publicació era in-
formar puntualment de les incidències i novetats del transport 
marítim i que aquesta tingués una periodicitat diària per reflec-
tir amb aquesta assiduïtat l’actualitat marítima espanyola, i en 
particular la generada pel moviment portuari barceloní. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

Grupo V deixa d’editar la revista de la 
nba

El darrer número als quioscos de la revista oficial de la NBA, el 
274, és l’últim que publicarà Grupo V. de moment, es desconeix 
si una altra editora se’n farà càrrec, tot i que el fins ara direc-
tor, antonio Vázquez, espera que així sigui i es “mantingui viva 
una revista que portava dècades al quiosc”. Grupo V editava la 
capçalera des de novembre de 2009, després que unidad Edi-
torial decidís desprendre-se’n. (de Comunicació 21)
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the boston Globe triplica el preu 
que cobren altres mitjans locals, 
intel·ligent o suïcida?
Per Rosa muñoz / Eco inteligencia

Els mitjans segueixen perseguint desesperadament augmentar 
els seus ingressos. Els murs de pagament i edicions premium 
estan funcionant bé en alguns casos, però en d’altres no han 
rebut l’acollida esperada per part de l’audiència. The Boston 
Globe ha decidit arriscar-se i revaloritzar el seu contingut. El 
preu de l’accés digital s’apropa més al d’un diari en paper i pot 
obrir un nou camí als mitjans locals.

The Boston Globe ha llançat una oferta als seus lectors d’un 
dòlar al dia per l’accés il·limitat al seu contingut en línia multi-

plataforma. l’analista de mitjans Ken doctor assegura que el 
preu triplica el que cobren altres mitjans locals, que ronda els 
30 centaus al dia o 10 dòlars al mes.

Passar de 57 centaus diaris als 99 centaus amb els quals The 
Boston Globe ha revaloritzat el seu contingut, pot obrir el camí 
cap a un nou model d’ingressos provinents en la seva major 
part del lector i no de la publicitat local.

The Boston Globe té 65.000 subscriptors únicament digitals, el 
que el converteix en líder de la premsa regional als Eua. Els nous 
abonats paguen 99 centaus setmanals el primer mes, que es con-
verteixen en 3,99 dòlars setmanals el primer any. Els responsables 
del Globe asseguren que si els seus lectors arriben al mes 13 de 
subscripció, és poc probable que es donin de baixa, de manera que 
és un bon moment per augmentar el preu a 99 centaus diaris. Els 
lectors més compromesos estan disposats a pagar més per un bon 
producte i aquesta participació del lector en els ingressos dels mi-
tjans va en augment. als Eua, la mitjana d’ingressos provinent dels 
usuaris arriba al 30-35% dels ingressos totals, assegura doctor.

Fins ara, el lector ha valorat més les notícies nacionals en di-
gital. això no vol dir que les regionals i locals siguin menys im-
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portants, però sí que han fet disminuir el seu valor econòmic. 
El Globe vol demostrar que una part important de la ciutadania 
està disposada a pagar un preu més alt per accedir a aquestes 
informacions de proximitat. Però, aquest model pot ser utilitzat 
per altres mitjans locals? El diari de Boston produeix un gran 
volum de contingut de gran qualitat diàriament, però d’altres 
periòdics petits han hagut de retallar personal i no mantenen 
un alt ritme de producció. Tampoc compten amb eines d’anàlisi 
que aportin dades sobre el seu públic. Per tant, haurien de co-
mençar per posar en marxa millors pràctiques si volen sobreviu-
re amb els ingressos del lector.

The Boston Globe aconsegueix un 56% d’ingressos dels seus 
lectors. Els mitjans que aconsegueixin superar la barrera del 
60%, podran començar a albirar la sostenibilitat.

millora el posicionament seO en 
cercadors  

Searchmetrics ha realitzat l’estudi anual dels factors SEo més 
importants per a Google per al 2015. l’estudi es basa en l’anàlisi 
del comportament de les websites més ben posicionades. a tra-

vés de l’anàlisi de milers d’elles, treuen patrons de valoració 
per part Google. I, atès que l’algoritme de Google es modifica 
diverses vegades a l’any, és interessant saber quins factors van 
guanyant força i quins es mantenen o són cada vegada menys 
importants per millorar el posicionament SEo al cercador.

Si, per exemple, la longitud del contingut mitjà de les webs 
més ben posicionades és de 2.300 paraules en el 2015, en-
front de, diguem, 1.900 paraules en el 2014, es pot inferir que 
Google està premiant més el contingut extens aquest any. i 
caldria prendre’n nota. desglossament del rànquing de factors 
de posicionament web S’han estudiat 53 factors que condicio-
nen el posicionament web, agrupats en 6 categories diferents: 
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1. Tècnics: Relatius a factors on-page des d’una versió tèc-
nica, d’estructura de la pàgina, no de contingut. 2. Experièn-
cia d’usuari: aquí s’engloben aspectes de disseny i usabilitat 
i apareix el que anomenen “senyals d’usuari”, que és la guan-
yadora dels “oscars”: CTR, temps d’estada a la pàgina i taxa 
de rebot, el més important per a Google. 3. Contingut: la im-
portància d’un contingut de qualitat i rellevant per a les cerques 
dels usuaris. 4. Senyals socials: S’analitza la correlació entre 
aquestes i les pàgines millor rankeadas. 5. Factors “mobile”: 
no ho toquen molt perquè trauran un estudi més endavant. 6. 
Backlinks, enllaços entrants: Rellevància dels backlinks per a 
Google, encara que segueix sent alta, va perdent terreny da-
vant del contingut semàntic. 

Els lectors d’El Butlletí d’amiC poden accedir a les conclusions més 
importants de cada grup. CliQuEu aQuÍ (de Gaceta de Prensa)

conferència tècnica anual de netapp 
insight

amb motiu de la conferència tècnica anual de netapp insight, la 
setmana passada,es van reunir a Berlín  prop de 3.500 clients, 

partners, enginyers i consultors per debatre i compartir expe-
riències sobre com la visió de netapp de data Fabric s’ha con-
vertit en una realitat. Es van celebrar 300 sessions reduïdes i es 
van lliurar més de 1.000 noves certificacions, el que suposa un 
increment del 45% sobre el total de l’any passat, un ràpid aug-
ment del coneixement i habilitats en netapp al mercat en tan 
sols quatre dies. Els dos principals reptes a l’hora d’abraçar el 
cloud són “la senzillesa d’integració amb els sistemes existents 
(52%), seguit de prop per “les preocupacions per la seguretat 
de les dades”(51%).

En la conferència es va explicar que els enginyers informàtics 
treballen en les aplicacions en les que els drones recopilaran 
dades a través de sensors i càmeres. Els periodistes i infor-
madors podran llavors convertir aquestes dades en informació 
que podran utilitzar per millorar la seva tasca amb eficiència 
veracitat incontestable. amb els drones entesos com a part 
d’internet i no incorporats a la pila de forma tardana sinó des 
del començament, on el dron, el telèfon i el cloud formen part 
de la mateixa plataforma, “l’enfocament de la pila completa és 
el que canvia les regles del joc”, va explicar anderson en el seu 
discurs inaugural, “ja que crea la major oportunitat de Big data” 
que mai s’ha vist. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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el semanal Digital es refunda i canvia 
el seu nom per esdiario

El Semanal digital ha informat aquest diumenge que s’ha re-
fundat després de 16 anys d’informació i que ha canviat el seu 
nom per ESdiario, el que repercutirà en “avantatges visuals i de 
navegació” per la millora en la usabilitat del web i en la incorpo-
ració de noves signatures.

ESdiario sorgeix de la nova filosofia que tant el seu director, 
antonio martín Beaumont, com la resta de la plantilla volen 
plasmar en aquesta nova etapa d’informació periodística. “Fer 
més accessibles les notícies veraces i de qualitat que reclama 
la ciutadania i millorar l’experiència dels usuaris”, ha detallat. 
ESdiario recull tots els continguts del Semanal digital i en suma 

de nous a través de noves firmes que s’incorporen a la redac-
ció. “En temps convulsos”, explicava aquest mitjà diumenge, 
“la redacció creix amb la finalitat de servir cada dia la millor 
informació”. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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page parking o com els millenials 
esquiven les estratègies publicitàries
Per nielsen norman

Page parking. així s’ha batejat l’estil de navegació a internet 
dels millenials. les estratègies publicitàries i els plans de màr-
queting són els seus primers damnificats.

Els joves utilitzen les pestanyes dels navegadors d’internet 
d’una manera especial. És un comportament que els consultors 
d’usabilitat de nielsen norman Group denominen page pàr-
quing i que consisteix a obrir en una ràpida successió moltes 
pàgines en pestanyes diferents del navegador per tornar-hi més 
tard.

aquest comportament afecta directament a les estadístiques de 
les pàgines web, especialment en les de mitjans de comunica-
ció. la pàgina pot estar obert en una pestanya durant molts 
minuts, sense que ningú li presti atenció, falsejant les dades 
d’audiència publicitària.

impaciència = page parking; Quan els millenials naveguen, a 
diferència del que sol ser habitual, totes les pestanyes obertes 
responen a una mateixa intenció de recerca informativa.

En primer lloc es seleccionen les pàgines on es considera que 
és possible satisfer la necessitat informativa, obrint en pes-
tanyes. Es produeix un recorregut molt ràpid per cada pàgina, 
determinant que hi ha l’oportunitat de satisfacció personal. En 
la segona fase, l’usuari visita més detingudament les pàgines 
obertes, revisant el contingut d’una forma més profunda.

El page parking, segons comenten els experts d’Estratègies de 
Contingut, es produeix tant en compres en línia, com en pro-
cessos de documentació personal o en la lectura de notícies.

Es tracta d’un comportament propi d’una navegació compulsiva 
d’usuaris de canals online molt madurs sobre llocs web cone-
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guts. El tret diferencial d’aquests joves és la seva impaciència 
davant el contingut ignorat. Van obrint pàgines mentre acaben 
de carregar-se al navegador les altres.

estratègies publicitàries i de màrqueting.- Són les primeres 
víctimes del fenomen, però també afecta a l’embut de conver-
sions de màrqueting quan es planteja una navegació per dife-
rents etapes. l’aparcament en pestanyes només cobreix dos 
nivells: la pàgina patró i les que es deriven de la navegació 
d’aquesta.

Per evitar-ho, des de nielsen norman Group recomanen modi-
ficar alguns factors d’usabilitat, però també reforçar el contingut 
tenint en compte els següents aspectes:

• què busca l’usuari.- El que l’usuari busca és informació. la 
resta és superflu o complementari.

• Elements de titulació. l’accés a la informació es produeix en 
dues etapes. un rastreig ràpid del contingut i un aprofundiment 
posterior. la primera necessita una construcció d’elements de 
titulació reals -no creats per tècnics SEo ni amb ànim de posi-
cionament- i descriptius del contingut al qual precedeixen. al-

trament, encara que passin la primera etapa, no superaran la 
segona. Els elements de titulació inclouen més formats que els 
titulars de pàgina.

• Informació contextualitzada. Tot el que necessiti l’usuari en 
el precís instant en què va a la pàgina web ha de ser suficient, 
sense haver d’ampliar informació o demanar recursos a altres 
pàgines pròpies o alienes.

• Enllaços auxiliars. la guia de publicació ha de contemplar 
dos tipus d’enllaços sortints: recomanacions en el domini propi 
on es pugui satisfer la necessitat informativa o enllaços secun-
daris i prescindibles per no perdre a l’usuari.

El contingut és l’eix central de tota la comunicabilitat del lloc 
web. i ha de ser un contingut que no tingui serrells incapaços de 
satisfer l’usuari. l’existent potser ja no serveix per al nou públic 
millennial i s’exigeix la contractació d’un estrateg de continguts 
perquè ho retoqui i ho actualitzi.

Teads tria a Secret media per al desbloqueig dels seus formats 
de publicitat nativa en vídeo

PuBlICItAt I MÀRQuEtING
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Teies tria a Secret mitjana per al desbloqueig dels seus formats 
de publicitat en vídeo. la pèrdua d’inversió publicitària associa-
da a l’ús de bloquejadors de publicitat s’estima, segons Secret 
media en un 14% de la inversió en publicitat a nivell global. 
Els suports de la xarxa premium de Teads, com Hearst, Condé 
nast,  Forbes, The Telegraph, The Guardian, le monde, die 
Welt, la República o nikkei entre molts altres, es veuran bene-
ficiats de la tecnologia anti bloqueig. L’aliança donarà lloc a un 
increment significatiu en l’inventari de publicitat de vídeo per als 
milers de suports que utilitzen la tecnologia SSP (Supply Side 
Platform) de Teads a tot el món.  

l’acord amb Secret media inclou el desbloqueig dels formats 
inRead i inboard, de Teads, tots dos formats de publicitat na-
tiva en vídeo, que s’insereixen al costat del contingut editorial. 
Els formats nadius de Teads estan disponibles per a smartpho-
nes, tauletes i ordinadors de sobretaula i són formats opt-in, 
que l’usuari tria visualitzar o no. Retornen a l’usuari el control, 
permetent-li activar i controlar el so de la peça o ometre-la si 
així ho desitgen. (de Periódico Publicidad)

pimes i autònoms incrementen la 
seva inversió publicitària el doble que 
les grans companyies

Potser la inversió publicitària de les pimes i autònoms d’Espanya 
no arribi a un volum similar al que poden aglutinar els primers 
100 grans anunciants, però sí que es pot dir que es tracta d’un 
col·lectiu molt més actiu. almenys en l’actual escenari. les em-
preses més actives pel que fa a inversió publicitària són les 
petites i mitjanes empreses, que han incrementat un 13% la 
inversió respecte al passat any. mentrestant, les grans com-
panyies han incrementat la seva inversió en un 6% durant el 
mateix període -segons la dada d’infoadex del primer semestre 
del 2015-, una mica menys de la meitat que les petites i mitja-
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nes companyies si prenem com a referència l’estudi “Pàgines 
Grogues Census 2015” (relitzat per Hibu i l’empresa Gfk). 

El 67% de les pimes inverteix en publicitat i el 41% fa publicitat 
en mitjans digitals, sent les xarxes socials, paginasmarillas.es, 
Google adwords i banners els formats digitals preferits per la 
pime. El 85% dels negocis amb web ha contractat publicitat. 
Segons l’informe són les pimes que tenen intenció de crear la 
seva web enguany les que major intenció tenen d’incrementar 
la seva inversió en publicitat en 2016. a aquestes els segueixen 
les que ja tenen web. 

no obstant això la major aposta de les pimes han estat els ca-
nals social media. Les xarxes socials reflecteixen l’aposta del 
sector per la recuperació: aquest 2015 un 14% més de pimes 
que l’any passat han fet el salt a les xarxes i han deixat la mi-
tjana en un 50% de pimes espanyoles amb un perfil d’empresa. 
ara per ara es consolida la idea que les xarxes socials suposen 
una oportunitat per generar imatge de marca i convertir en se-
guidors als seus clients. les previsions per al 2016 mostren que 
és una tendència en augment, ja que s’espera que un 55% de 
pimes compten amb un perfil de la seva empresa a les xarxes 
socials. (d’El Publicista)

Grup bbDO & proximity aposta pel 
millor talent jove

Grup BBdo & proximity aposta una vegada més pels millors 
estudiants i llicenciats en publicitat i comunicació patrocinant 
oficialment la secció de Suports Interactius de la 18a edició dels 
prestigiosos premis internacionals drac novell. organitzats per 
l’associació Empresarial de Publicitat aquests premis aposten 
per la formació de les noves generacions i demostren el seu 
grau de compromís i responsabilitat amb el sector publicitari, 
facilitant l’entrada del talent jove a les empreses que el consti-
tueixen.

aquest és l’únic festival del món dedicat exclusivament als es-
tudiants de publicitat, que uneix l’àmbit empresarial i l’acadèmic 
pretenent apropar als futurs professionals de comunicació a les 
agències.

la participació és internacional i gratuïta, la temàtica és lliu-
re i el concurs es divideix en diferents categories com Premsa 
Gràfica, Cartells, Branded Content, Suports Interactius, Inno-
vació en Mitjans, Comunicació en Healthcare, Cinema i TV o 
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Creativitat en 24 hores, categoria en la qual els participants han 
de realitzar la seva proposta creativa al 24 hores a partir del  
briefing  proposat per l’organització. El jurat està compost per 
diferents creatius publicitaris. (d’aEC)

m & c saatchi espanya signa la nova 
campanya de norwegian air shuttle

l’aerolínia norwegian air Shuttle ha inaugurat les seves noves 
rutes entre la Península i Canàries i per a la seva campanya de 
llançament ha confiat en M & CSaatchi Espanya. L’agència ha 
treballat amb la marca a nivell creatiu. amb diverses peces en 
línia i un espot en televisió de 20”, la campanya posa el focus 
en l’opció de disposar de wifi gratis a l’avió. Una comunicació 
fresca, basada en l’humor i en el doble sentit noruec que co-
mença a donar els seus primers passos en diferents mitjans. 
(de Periódico Publicidad)

Gran campanya de bbVa per 
comunicar la seva transformació digital

BBVa ha llançat una nova campanya publicitària per donar a 
conèixer als consumidors la transformació digital que el banc 
ha començat a viure des de fa temps i que permet als seus 
clients pagar amb el mòbil, signar contractes a distància i poder 
apagar i encendre les targetes per diferents usos, entre altres 
funcionalitats.

aquesta transformació digital ha estat batejada amb el nom de 
“la revolució de les petites coses”. així la campanya, obra de 
ddB i Tribal, s’inicia amb un espot de televisió de 45 segons i 
després s’anirà completant en el temps amb espots consecutius 
de 20 segons al llarg dels mesos, explicant més detalladament 
cadascuna de les noves solucions disponibles en el mòbil. En 
aquesta fase de llançament hi haurà, a escala nacional, vinils 
a les oficines de BBVA, internet i xarxes socials, ràdio, cinema, 
accions especials a la televisió, presència als camps de futbol, 
i en tots els canals propis del banc (màrqueting directe, caixers, 
extractes mensuals ...). l’agència de mitjans és mindshare. (de 
marketing news)
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JWt signa la campanya del rasca de 
nadal de l’Once

“Se’ns ha anat la mà”, aquest és el concepte de campanya que 
J. Walter Thompson ha creat per al Rasca de nadal de l’onCE 
després de ser escollida en concurs. l’espot de la campanya 
ha estat produït per Seven Senses sota la direcció d’Hernán 
Bargman. i a ritme del enganxós mix de Bob Sinclar i Raffaella 
Carra, Far l’amore, ens mostra divertides situacions en les que 
els seus protagonistes han guanyat jugant al Rasca de nadal i 
ensenyen orgullosos del que han fet amb el premi: des abarro-
tar la façana de casa amb centenars de llums i adorns, fins a 
viatjar al primer lloc de tot el planeta on se celebra el Cap d’any 
(Samoa), estrenar alguna cosa vermella en gran (un súper es-
portiu)... a més de l’espot de 20”, la campanya compta també 
amb versions de televisió de 10”, falques de ràdio, gràfica i ex-
terior. (de Programa Publicidad)

premis inspirational’15: DDb, agència 
de l’any 

Els Premis inspirational 2015, atorgats per l’associació iaB 
Spain en el marc del Festival inspirational ja tenen amo. 
l’agència ddB s’ha endut el premi a l’agència de l’any, reconei-
xement que completa amb el Gran Premi inspirational 2015 per 
la seva campanya Hologrames per la Llibertat, per a l’anunciant 
no som delicte. inG direct repeteix per segon any consecutiu 
com a anunciant de l’any. 

la resta del palmarès es completa amb el reconeixement a 
la Eficàcia en Comunicació Digital, nova categoria promogu-
da en col·laboració amb la associació Espanyola d’anunciants 
(aEa), i el guanyador ha estat la campanya l’altra Pel·lícula, de 
l’agència Social noise per Sony Pictures. (d’aEC)

Pelayo Seguros confia en Kepler22b
l’agència Kepler22b ha estat seleccionada per l’asseguradora 
Pelayo assegurances per formar part de les tres agències que 
componen el seu pool per a grans projectes. l’agència madri-
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lenya compleix ara un any des del seu llançament al mercat, 
període en el qual marques com decathlon, Ybarra, Grup Pas-
cual, Evo Banc, entre altres, han confiat la seva comunicació 
a aquest grup de capital 100% espanyol, participat per miguel 
Conde, Carlos martínez-Cabrera, Fernando Galindo, José ma-
ría Cornejo i Álvaro Fernández Recio. (d’El Publicista)
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quatre eines gratuïtes per detectar 
plagis
Per iJnET

  
detectar contingut copiat a internet s’ha tornat tan fàcil com desem-
mascarar els plagiadors, és gairebé “un joc de nens”, va escriure 
nicole martinelli, exeditora d’iJnet, el 2012. “Però per a un mitjà no 
és gens graciós descobrir que ha publicat contingut copiat”. Quan 
IJNet va publicar el post de Martinelli “Cinc verificadors de contingut 
gratuïts”, dos prominents periodistes nord-americans acabaven de 
ser descoberts in fraganti: Fareed Zakaria i Jonah lehrer.

després de reconèixer que havia plagiat seccions d’un article 
sobre control d’armes, Time i Cnn van suspendre Zakaria. 

lehrer va caure sota la lupa primer per “autoplagi” a The new 
Yorker. després un periodista va revelar que leherer també 
havia alterat cites atribuïdes a Bob dylan al seu llibre “ima-
gine”.

El post sobre verificadors d’informació de Martinelli segueix 
sent un dels articles més populars d’iJnet en tots els idiomes. 
Està clar que els lectors desitgen evitar les trampes del plagi, i 
per això s’ha actualitzat el post amb quatre dels millors verifica-
dors de continguts, disponibles de manera gratuïta:

Grammarly 
Grammarly va directe al gra gràcies a la seva interfície clara 
i senzilla, i a la seva eficàcia per detectar plagis, ja que com-
para la teva escriptura amb més de 8.000 milions de pàgines. 
Per comprovar si determinada porció de text ha estat copiada, 
simplement arrossega i deixa anar el text (o copia’l i després 
enganxa’l) al lloc web. El millor? Grammarly no és només un 
verificador de plagis. El lloc també revisa errors ortogràfics i 
gramaticals, i et fa suggeriments de vocabulari per millorar la 
teva escriptura. la pega és que Grammarly només està dispo-
nible en anglès, el que és un desavantatge per als periodistes 
d’altres llengües.

NOVES EINES

http://www.grammarly.com/plagiarism-checker
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noplag 
noPlag és una altra gran eina de revisat que compara la teva 
redacció amb articles publicats online per detectar possibles 
casos de plagi. noPlag et permet fer cinc revisions diàries de 
manera gratuïta i sense registrar-te, amb mostres de fins 500 
paraules. Si et registres, podràs fer sense cost fins a 20 revi-
sions diàries d’un màxim de 800 paraules.

plagiarism checker 
Plagiarism Checker et permet verificar mostres de fins a 1.500 
paraules. Si el sistema marca un possible plagi, podràs revisar 
els llocs exactes de la teva escriptura que coincideixen amb el 
contingut que es troba en línia.

copyLeaks 
Vols assegurar-te que ningú no estigui copiant contingut del 
teu lloc web o el teu bloc? Simplement copia i enganxa la teva 
uRl a Copyleaks, que utilitza algoritmes basats en el núvol per 
comparar el teu contingut amb el de bilions de llocs. Copyleaks 
és compatible amb qualsevol idioma.

Youtube presenta noves eines de 
traducció

YouTube va anunciar dimarts una nova sèrie d’eines per ajudar 
a traduir títols i descripcions dels seus vídeos a diversos idio-
mes. la mesura tornarà la plataforma més global; l’organització 
estima que més del 80% dels seus clips són vistos fora dels 
Estats units i més del 60% del públic d’un canal del lloc és de 
fora del país d’origen.

Però hi ha incomptables vídeos que podrien ser rellevants per 
al públic i que no es veuen perquè la recerca estava limitada a 
un sol idioma, d’acord amb Vladimir Vuskovic, gerent de pro-
ducte de YouTube Globalization. amb les noves eines, YouTube 

NOVES EINES
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ara pot oferir la possibilitat que els títols i descripcions de les 
peces apareguin en múltiples idiomes “la qual cosa ajuda al 
descobriment de contingut”, va referir Vuskovic.

a) YouTube ofereix tres nous serveis. Els que van fer els vídeos 
poden traduir els seus títols i les descripcions, així com els sub-
títols, a 76 llenguatges, inclosos mandarí, francès i espanyol. 
b) Els anunciants que ofereixen serveis de traducció als desen-
volupadors d’aplicacions de la botiga Google Play poden fer la 
traducció. YouTube va dir que inclou traduccions en 57 idiomes. 
c) YouTube ha afegit que permetrà als usuaris fer traduccions. 
S’analitzaran diverses respostes per determinar quina és la co-
rrecta.

En una prova, el lloc Vice news va traduir vídeos a l’espanyol 
i el portuguès i les visites es van incrementar en més d’un 100 
per cent, d’acord amb la plataforma. És per això que tot mitjà 
de comunicació ha d’aprofitar aquesta experiència. Els lectors 
d’El Butlletí que vulguin ampliar aquesta informació poden fer-
ho CliCanT aQuÍ  (de PC World)

Google permetrà usar aplicacions mòbils 
sense necessitat de descarregar-les
alphabet fa un pas més en la seva línia d’innovació tecnològica 
i permetrà l’ús d’aplicacions mòbils, sense necessitat de des-
carregar-les prèviament. alhora, oferiran les mateixes opcions 
d’interactivitat que les aplicacions mòbils convencionals.

Segons explica The Wall Street Journal, Google va anunciar 
aquest dimecres com havia de desenvolupar-se aquesta nova 
funcionalitat. El contingut s’executarà a mode de vídeo en 
streaming. mentrestant, la ubicació física de les aplicacions tin-
drà lloc en els centres de dades de l’empresa. aquesta forma 
de reproducció farà necessari disposar d’un ample de banda 
ben gran. Per tant, serà necessari disposar d’una bona i ràpida 
connexió Wi-Fi. de moment, aquesta tecnologia funciona no-
més telèfons android. (d’aEC)

Wossel, “el Google de la moda”
Tres joves emprenedors espanyols estan revolucionant la ma-
nera de comprar moda a través d’internet amb  Wossel, una 
aplicació coneguda com el “Google de la moda”  que permet a  

NOVES EINES
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influencers  de tot el món guanyar diners amb les seves fotos 
etiquetar la roba que porten en elles. aquestes etiquetes estan 
enllaçades amb les botigues online on es poden adquirir perquè 
els seus seguidors puguin comprar directament amb un sol clic.

Andrés Rodriguez, CEO de Wossel, afirma que “fins ara, quan 
un usuari veia en un bloc o a instagram unes sabatilles que 
li agradaven i no sabia on comprar-les, havia de preguntar a 
la marca o a la  influencer  que les postejava, entrar a la web 
de la marca, p veure si influencer  publica algun contingut, es 
generen comentaris preguntant on comprar aquesta peça o de 
quina marca és. amb la nostra web és possible saber la marca 
i el model de la peça que apareix a la foto i fins i tot comprar-la 
directament amb un clic “.

Per això neix Wossel, amb l’objectiu de crear una foto amb eti-
quetes que, en fer clic sobre els punts que apareixen a la foto, 
es pugui obtenir més informació sobre el producte, comprar o 
veure altres recomanacions per aquest mateix conjunt que ha 
publicat la  influencer  en moda. En resum, millorar l’experiència 
de les  influencers  i dels seus seguidors. (de Control)

NOVES EINES



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

El ButllEtí de l’amic

La CCMA flexibilitza la cobertura de la 
campanya electoral del 20D
Per Comunicació 21

  
El consell de govern de la Corporació Catalana de mitjans au-
diovisuals ha aprovat el pla de cobertura per a la campanya de 
les eleccions generals del 20 de desembre, el qual flexibilitza el 
seguiment que en facin seus mitjans i introdueix la proporciona-
litat ponderada als informatius.

El pla s’ha realitzat seguint de nou els criteris avalats pel Con-
sell de l’audiovisual de Catalunya, i incorporant les recomana-
cions “més rellevants” al respecte de la resolució del Síndic de 
Greuges de setembre i de la moció aprovada pel Parlament al 
juliol.

En concret, el pla de cobertura de la campanya del 20-d, pre-
veu:

Evitar l’aplicació d’una proporcionalitat matemàtica estricta. El 
consell de govern proposa aplicar una “proporcionalitat pon-
derada” en lloc de “directa”, ja que entén que aquest model 
encaixa dins d’unes “formes molt més flexibles i respectuoses 
amb el dret a la informació” per “aconseguir la proporcionalitat” 
que reclamava la resolució del Síndic de Greuges.

• No establir rígidament l’ordre de les notícies en els espais 
informatius en funció dels resultats electorals. d’aquesta mane-
ra, l’ordre de les informacions es podrà modificar en funció de 
l’actualitat informativa, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la 
comprensió de les notícies interrelacionades.

• Restringir l’aplicació de la proporcionalitat ponderada només 
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als informatius, quedant exclosos de qualsevol proporcionali-
tat en funció dels resultats tant els debats com les entrevistes 
(pràctica impulsada des de fa anys per la CCma).

• Fixar que la durada total diària dels espais informatius sobre 
les eleccions del 20 de desembre sigui variable en funció de 
l’interès informatiu. El consell de govern entén que no fer-ho 
així “donaria rigidesa als espais i condicionaria negativament la 
qualitat dels serveis informatius”.

Produir totes les imatges o continguts audiovisuals amb mitjans 
propis de la Corporació. amb caràcter excepcional, i deguda-
ment justificat, els professionals podran fer servir un altre sen-
yal realitzat. així, no s’acceptarà cap senyal realitzat per les 
formacions polítiques si es denega l’entrada a TV3 o Catalunya 
Ràdio.

El president de la CCMA, Brauli Duart, afirma que, amb el pla 
aprovat, el consell de govern “actua aplicant el marge de discre-
cionalitat de què gaudeix per tenir en compte fórmules de pon-
deració més flexibles per decidir sobre la durada de les notes 
informatives sobre cada força política”, atenent el suggeriment 
efectuat pel Síndic de Greuges.

Duart també destaca que, amb aquesta flexibilitat, “es reforça el 
rigor dels serveis informatius de la CCma, escollits majoritària-
ment pels catalans per seguir l’actualitat informativa, tal com 
confirma la darrera onada del Baròmetre d’Opinió Pública”, el 
qual indica que un 45,3% segueix els informatius de Televisió 
de Catalunya i un 33% els de Catalunya Ràdio, liderant ambdós 
mitjans l’oferta informativa a Catalunya.

adblock plus és “l’enemic públic 
número u” dels mitjans?
Per directorio digital

Google i la pràctica totalitat dels mitjans de comunicació digitals 
així ho consideren. lluny d’entendre aquestes acusacions, un 
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dels fundadors del bloquejador sosté que, a la llarga, el seu 
programari contribuirà a millorar la publicitat en línia.

És un dels artífexs del bloquejador de publicitat a la xarxa més 
descarregat del món. Tot i la pluja de crítiques que ha rebut per 
part del sector de la comunicació, ha confessat en una entre-
vista al diari francès les Echos que entén la difícil situació dels 
editors, els quals assisteixen a un autèntic desastre dels seus 
ingressos per anuncis a causa d’aquestes polèmiques eines 
que els bloquegen. l’”enemic públic número u” de Google i de 
la pràctica totalitat de la premsa digital s’ha endut per davant 
prop de 22.000 milions de dòlars, tal com es desprèn de l’últim 
informe de PageFair i adobe, que situen aquest resultat com 
a conseqüència directa de l’ús d’aquest tipus de bloquejadors 
publicitaris. 

Tim Schumacher defensa la seva postura recordant als editors 
que sempre s’ha mostrat disposat a dialogar i, encara que no 
és aliè a les pèrdues del sector, ja que reconeix que els bloque-
jadors publicitaris han fet caure els ingressos dels mitjans de 
comunicació, recorda que gràcies a aquests el futur del mercat 
digital serà més viable. 

Gairebé 150 bloquejadors en el mercat 
les xifres donen vertigen. més de 200 milions de persones fan 
servir bloquejadors a tot el món i el propi Schumacher estima 
que n’hi ha un total de 146 que porten a terme un “model de 
negoci just”. Qualsevol publicitat que compleixi amb la llista de 
criteris del bloquejador es considera acceptable, tot i que no 
tots poden accedir-hi, ja que les grans companyies com Goo-
gle, microsoft o Yahoo! han de pagar per això. 

Precisament els criteris del bloquejador han estat objecte de 
polèmica en els últims mesos, de manera que el fundador 
d’aquest no ha trigat a sortir al pas assegurant que adblock 
Plus comptarà amb una junta externa i independent que deter-
mini quins són els criteris per a considerar una publicitat com 
acceptable. 

the Guardian té la solució? 
El diari britànic ha apostat per millorar l’experiència dels usuaris 
amb publicitat a la carta, és a dir, l’usuari ja no és lector passiu, 
cosa que li costa reconèixer als mitjans, pel que ja comença a 
ser hora que prenguin el control per evitar més el “bombardeig 
d’anuncis de mala qualitat a través de la publicitat programàti-
ca”, tal com assenyala el seu director de vendes, James Harris, 
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global chief digital officer de Carat. Es tracta d’un projecte “amb 
molt de potencial” i que suposarà tot un repte per al rotatiu, ja 
que ha de recollir totes les dades possibles dels usuaris per tal 
d’adaptar-les la publicitat a cada lector. 

S’acosta un nou model a seguir per combatre l’enemic?

reivindiquen el periodista compromès

El periodista Xavier Vinader (1947-2015) va portar fins al límit el 
seu compromís periodístic demostrant la connexió entre la poli-
cia espanyola i els grups d’extrema dreta que atemptaven con-
tra l’esquerra al País Basc. Xavier montanyà (1961) homenatja 
ara la figura d’aquest referent del periodisme d’investigació a 
través del llibre El cas Vinader. El periodisme contra la guerra 

bruta (Pòrtic) en què reivindica un periodisme que ha desapare-
gut en pro d’una informació “immediata”, amb “excés d’opinió” i 
“desconeixement real d’allò que passa”. 

El compromís de Vinader va provocar, segons diu montanyà, que 
l’Estat intentés anul·lar-lo “jurídicament i físicament”, i com que 
no ho van aconseguir, “li van treure la veu” conduint-lo a la seva 
“mort civil”. montanyà ja va relatar la història de Vinader a través 
d’un documental emès per Sense ficció de TV3, en què explora-
va l’època més dura de la Transició. a partir d’aquí, montanyà en 
la presentació del llibre, dimarts al matí, a la seu del Col·legi de 
Periodistes, va fer palès que la tasca de Vinader es va “desapro-
fitar totalment”. “No era un aventurer, sinó una persona vital que 
portava a l’extrem allò que creia que havia de fer en periodisme”, 
va reblar. (Foto: Filmoteca.cat) (d’El Punt avui)

Les identitats digitals centren el congrés 
de comunicació Digital de la uV

la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la uni-
versitat de València acull aquesta setmana el setè Congrés 
de Comunicació digital de la Comunitat Valenciana. Enguany 
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l’esdeveniment està dedicat a les identitats digitals i la relació 
que els usuaris estableixen a i amb la xarxa.

El programa consta de quatre taules rodones i una conferència: 
Tendències de la pràctica professional del periodisme digital, 
amb Víctor Romero, delegat d’El Confidencial al País Valen-
cià; José Cervera, periodista d’eldiario.es, i Ángel anaya i laura 
Blanco, de la revista Vis à Vis. Noves modalitats de ficció te-
levisiva, amb anna Tous Rovirosa, de la universitat autònoma 
de Barcelona; Concepció Cascajosa, de la universitat Carlos 
iii de madrid, i mikel labastida, crític de televisió de las Pro-
vincias. identitat digital. usuaris i ciutadans, ponència a càrrec 
del sociòleg César Rendueles, de la universitat Complutense 
de madrid. intimitat i privacitat digitals, amb el professor de dret 
constitucional lorenzo Cotino; de publicitat i relacions públi-
ques Fran García, i de comunicació audiovisual lorena Cano, 
tots de la uV. les identitats digitals, amb mar Padilla, responsa-
ble de mitjans de metges sense Fronteres; l’economista Ramón 
marrades, de la uV, i Emilio Sáez, professor de comunicació 
audiovisual a la universitat Jaume i de Castelló.
El Butlletí de l’associació amiC oferirà una crònica d’aquest inte-
ressant congrés en la seva edició del divendres vinent, dia 4 de 
desembre. (d’aEC)

master class “10 fórmules infal·libles 
per fracassar en la transició digital 
dels mitjans impresos”

Juan antonio Giner, president i fundador de l’innovation inter-
national media Consulting Group (londres) serà l’encarregat de 
pronunciar aquesta nova master Class del Col·legi de Periodis-
tes el pròxim dimarts, 1 de desembre, de 18.30 a 20.30 hores, , 
sota el títol “10 fórmules infal·libles per fracassar en la transició 
digital dels mitjans impresos”. durant aquesta master class, Gi-
ner reflexionarà sobre casos i experiències d’empreses perio-
dístiques de molts països en els seus esforços per aconseguir 
una transició exitosa cap a noves plataformes digitals. (de CPC)

curs de periodisme cultural i narratiu

El curs intensiu de Periodisme 
narratiu ofereix a l’alumne les 
estratègies per aprofitar, sense 
renunciar al rigor, les principals 
eines que utilitza la literatura. 
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amb material redactat per experts, la formació te també una 
clara voluntat pràctica, on s’abordarà el perfil, la crònica i el 
columnisme com a gèneres autònoms.

El periodisme especialitzat és més necessari que mai. Per po-
der treballar des del rigor imprescindible que exigeix la profes-
sió però, també, per tenir més possibilitats en un mercat labo-
ral cada dia més competitiu. aquest curs virtual, organitzat per 
Revista de Lletres (canal oficial de LaVanguardia.com), amb la 
col·laboració de la Escola d’Escriptura de l’ateneu Barcelonès, 
tindrà una durada de nou mesos (d’octubre a juny) i el nombre 
d’alumnes serà de 16 alumnes com a màxim per curs

Escriure (o fer ràdio o televisió) sobre literatura, art o música, 
i fer-ho des d’un discurs narratiu concret, demana conèixer 
un contingut acadèmic molt precís i, un cop assimilat, exercir 
els coneixements enfrontant-se als reptes del dia a dia. El pe-
riodista cultural, en acabar el curs, dominarà un ecosistema 
intel·lectual des del qual abordar el contingut periodístic con-
cret i farà servir, amb autonomia, les eines indispensables per 
treballar en l’actualitat, amb un llenguatge adaptat als nous pa-
radigmes d’informació i coneixement. més informació l’Escola 
Revista de lletres (d’aEC)

Viiè edició del premi prat Gaballí

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 
convoca la setena edició del Premi Prat Gaballí pel foment de 
la recerca en Publicitat i Relacions Públiques.

l’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar dues tesis docto-
rals d’investigació, una en l’àmbit de la publicitat, i l’altra en el 
de les relacions públiques, realitzades en el marc de programes 
de doctorat en comunicació de qualsevol de les universitats es-
panyoles. Es premiaran aquelles recerques que excel·leixin en 
les seves aportacions al desenvolupament  de la professió.

la dotació del premi consisteix en un pagament de 1.000 euros 
a cadascuna de les disciplines. així mateix s’editarà en format 
digital el resum del treball que es distribuirà gratuïtament entre 
els membres del Col·legi. a més, les persones premiades gau-
diran d’un any de col·legiació gratuïta.

Els participants hauran de presentar els treballs a la seu 
col·legial com a màxim el dilluns, 11 de gener de 2016. la reso-
lució del jurat es farà pública durant el mes de febrer de 2016. 
Es poden consultar les bases CliCanT aQuÍ (d’aEC)
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una jornada analitza el 
desenvolupament de la rsc en els 
mitjans de comunicació
Per Espacio dircom

Forética i la Cambra de Comerç de madrid han organitzat una 
nova Jornada Sectorial de RSE que va portar per lema Els mi-
tjans de comunicació i la responsabilitat social corporativa i on 
s’ha analitzat la seva responsabilitat com a actors claus en el 
desenvolupament social, cultural i de mediació de la realitat. 
S’ha recordat que la Responsabilitat Social Empresarial és, ni 
menys ni menys, que: “Fer negocis basats en principis ètics 
i aferrats a la llei. l’empresa (no l’empresari) té un paper da-
vant la societat, davant l’entorn en el qual opera, més rellevant 
potser si es tracta d’una empresa de comunicació”.

Els representants dels mitjans de comunicació han analitzat la 
seva pròpia responsabilitat empresarial que, com tota organit-
zació, han de tenir a nivell intern i extern amb l’entorn en el qual 
operen. la primera taula de debat ha abordat els reptes en ma-
tèries com la mediació de la realitat, l’adequació de continguts, 
l’accessibilitat de la informació o la transparència. En aquest 
fòrum, el director de Comunicació i Relacions institucionals de 
RTVE, Manuel Ventero, ha afirmat que “el canvi en l’accés a la 
informació per part de la societat, ja que ara la seva responsa-
bilitat de difusió de la RSE és també compartida amb les xarxes 
socials “.

Per la seva banda, la directora de Comunicació del Grup PRi-
Sa, Bàrbara manrique, ha analitzat el paper que juguen en el 
desenvolupament cultural d’aquesta societat, a la qual per arri-
bar-hi cal impulsar l’accessibilitat, no només amb l’adequació 
de continguts, també en la representació de tots els col·lectius 
en aquest contingut, com ha destacat la responsable de Res-
ponsabilitat Corporativa de atresmedia, Susana Gat.

El director de Comunicació de unidad Editorial, Rafael moyano, 
ha destacat la importància de treure etiquetes a la comunicació 
en RSE, generant així major impacte i comprensió en la so-
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cietat; alhora que la responsable de Bon Govern de mediaset, 
isabel ortega, ha analitzat els reptes i èxits que assumeixen en 
l’adaptació al nou Codi de Bon Govern de la CnmV exposant 
com el seu treball es desenvolupa en base a principis i sempre 
mantenint els estàndards de qualitat.

igualment, el director d’organització i Sistemes del Grupo Joly, 
Felip Granados, ha insistit en la importància del coneixement 
de l’entorn per a l’enfocament i efectivitat de les accions socials. 
a més, la coordinadora de Suplements del Grupo Zeta, Elena 
marquínez, ha explicat el compromís climàtic de l’empresa i la 
directora de Comunicació de Vocento, luisa alli, ha apuntat la 
necessitat d’establir marcs de referència en el qual s’analitzi 
què es fa, amb qui es fa, per què i per a què es fa a la comu-
nicació.
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tòpics, tòpics, tòpics…
 Per Joan Vila i Triadú, periodista i professor de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la uaB / media.cat

  
“la manifestació ha tingut un marcat caràcter festiu…”, “aquest 
concert ha donat el tret de sortida del festival…”, “la situació ha 
fet un gir de 180 graus…”, quantes vegades no hem llegit o sen-
tit frases com aquestes en un text periodístic? Són gramatical-
ment correctes, expressen idees, s’entenen, és cert, però s’han 
fet servir tant, s’han espremut tant que s’han convertit en mers 
tòpics, en expressions recurrents sense cap mena d’enginy, en 
una mena de crosses lingüístiques a les quals recorrem els pe-
riodistes per dissimular el nostre baix domini de la llengua.

un bon professional ha de saber reconèixer a l’instant un tòpic 
periodístic i l’ha de saber eliminar del seu imaginari mental si no 
vol ajudar a l’empobriment constant de l’estàndard del català. 
Podríem omplir tres articles com aquest amb els tòpics més 
usuals ara mateix als mitjans de comunicació del país, però 
deixeu-me’n fer un petit tast, agrupats en cinc categories abso-
lutament personals:

1. Falses parelles. l’exemple més evident és el del “marc in-
comparable”, que sembla que és l’únic adjectiu que tenim per 
descriure l’escenari d’una activitat o d’un espectacle. Però n’hi 
ha molts més: algú sap qui es va empescar una cosa tan ab-
surda com la “rabiosa actualitat”? l’actualitat pot ser immediata, 
punyent, monòtona, excitant… però ni té la ràbia ni fa cap ràbia 
a ningú (recordo una estrofa de “montserrat” d’en Quimi Portet 
dient que se’n vol oblidar, dels “bèsties resultats del futbol i de 
la rabiosa actualitat”).

de la mateixa manera, la calma no ha de ser obligatòriament 
“tensa”, ni una reunió llarga ha de ser qualificada cada dos per 
tres de “maratoniana”, ni un incendi ha de ser sempre “dan-
tesc” (si gairebé ningú ha llegit mai res de dant!). En voleu 
més? la “tònica dominant”, el “drama humà”, la “situació kaf-
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kiana”, el “parèntesi estival”, el “cèntric hotel”, les “vacances 
merescudes”… fins i tot dir “i un llarg etcètera” es pot qualificar 
d’expressió crossa.

2. Frases estúpides. ningú sap qui les va dir per primer cop 
ni perquè han fet fortuna, però n’hi ha unes quantes que sonen 
avui sí i demà també a les ràdios i televisions en català: “les 
reaccions no s’han fet esperar…” (seria més natural dir: “ben 
aviat han arribat les reaccions”), “X ha rebut una allau de críti-
ques…” (les allaus, millor a les muntanyes nevades, podem fem 
servir expressions menys hiperbòliques, com ara “X ha rebut 
nombroses crítiques” o “ha rebut un munt de crítiques”), “el con-
vidat d’avui no necessita presentació…” (doncs, si és així, no el 
presentis, deixa’l sol, que ja tothom el coneix…) o aquella que 
sol venir després de la detenció d’una persona per algun delicte 
imprevist: “els veïns s’han mostrat sorpresos…” o “els veïns no 
se’n saben avenir…” (acompanyada de les declaracions perti-
nents davant els micros, en les quals algú diu que era “un veí 
molt normal i simpàtic…”).

3. expressions polítiques. En l’àmbit polític, els tòpics van 
canviant amb el pas del temps i el sorgiment de modes (qui 
deia “full de ruta” fa uns quants anys?), però n’hi alguns que 

es neguen a marxar, especialment durant les jornades electo-
rals, tant llargues com buides de notícies. És allò de “la jornada 
s’ha desenvolupat amb normalitat…”, “l’absència d’incidents és 
protagonista del dia..”, “el fantasma de l’abstenció ha dominat 
la campanya…” o la que fa riure de tant ridícula, tot i que cada 
any, algun polític acaba dient-la, aquella de “les eleccions són 
la festa de la democràcia…”.

4. Descripcions d’actes i festes. Quantes vegades no heu 
sentit que “l’actuació de X ha fet les delícies dels assistents”? 
És una expressió que, a més de ser un calc del castellà, trobo 
d’allò més cursi. doncs descriure activitats festives o culturals 
sembla que genera una bona llista de tòpics: “Grans i petits van 
gaudir de l’acte…”, com si parléssim de la mida de les perso-
nes, “un públic entusiasta no va deixar d’aplaudir durant tot el 
concert…”, suposo que entre peça i peça, com sol passar sem-
pre, “la fira es troba entre la tradició i la modernitat…”, a ningú li 
agrada que li diguin que està anquilosat en el passat…

5. tòpics esportius. i per acabar, el món dels tòpics per anto-
nomàsia: els esports. El discurs periodístic esportiu n’està ple, 
de frases fetes i crosses banals. Potser és perquè l’esport ja 
té aquest esperit frívol, desenfadat, gens transcendent, però 
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la llista de frases usades fins a l’avorriment és força extensa: 
“aquest jugador no té sostre…”, “el partit del segle”, “guanyar 
sense baixar de l’autocar…”, “escriure el seu nom en lletres d’or 
en la història del club…”, “de vegades es guanya i de vegades 
es perd…”, “el gol ha obert la llauna…”, “els partits de futbol 
duren 90 minuts…”, “un estadi ple fins a la bandera…”, “un gol 
psicològic…”, “l’equip ha fet un pas de gegant…”, “la derrota és 
un gerro d’aigua freda…”, “guanyar sense despentinar-se…” i 
podríem seguir, però crec que com a mostra, ja n’hi ha prou.

Estaria bé que una secció d’aquest observatori crític dels mi-
tjans fos “la frase tòpica del dia” i que lectors, oients i telespec-
tadors ajudessin a buscar-la. Cada dia en trobarien unes quan-
tes, per descomptat, però només una podria guanyar el premi a 
la “més patètica”. Potser així al (o a la) periodista que l’ha dita 
o l’ha escrita li cauria la cara de vergonya i s’ho pensaria una 
mica més la pròxima vegada.
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còctel de dades i multiplataforma, 
futur del mesurament en mitjans 
#10encuentroaimc
Per marketing directo
  

la mesura s’ha convertit en un dels grans reptes de la indústria 
publicitària i els mitjans de comunicació en l’actualitat. El ràpid 
auge de les noves tecnologies amb la conseqüent multiplicació 
de suports i pantalles plantegen un gran desafiament a l’hora 
de mesurar com arriben els nostres continguts i missatge a una 
audiència fragmentada i l’atenció cada vegada és més esquiva.

amb aquest teló de fons la associació per a la investigació de 
mitjans de Comunicació (aimC) ha celebrat a la Fundación Ra-

món areces la seva desena trobada internacional sota un claim 
que deixa prou clares les seves intencions: “El camí cap al me-
surament integral”. una jornada en què, a través d’un nodrit 
grup de professionals i experts, ens hem pogut conformar una 
visió força completa de cap a on ens dirigim i que, a continua-
ció, li expliquem amb tot detall.

no es confongui: “tot el nou no és tV”
leendert va meeren, director general de lmVR mitjana & Re-
search Consultants, ha estat l’encarregat d’iniciar la ronda de 
ponències parlant de la situació de la televisió. “no podem par-
lar de la història de la TV sense parlar de publicitat, la forma 
tradicional de comunicar”, ha destacat meeren.

“només les persones analògiques saben el que vol dir digital. 
Un concepte amb una definició elàstica cada vegada més àm-
plia “, explica Meeren afirmant que” tot el que és nou no és 
TV”. Ha deixat clar en la seva exposició que el mesurament 
dels sistemes operatius “no arribarà a bon port” perquè sempre 
sorgiran noves actualitzacions.

Sobre el futur, meeren sol·licita a la indústria nous mesura-
ments basats en la senzillesa. Tenim àudio, vídeo i text i el que 
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anem a mesurar és la visualització, lectura i el que s’escolta. 
Tres elements que es combinen de manera que cal simplificar. 
“Volem saber la forma en què transportem i distribuïm el contin-
gut al consumidor perquè el digital i internet ho requereix”. Ens 
hauríem de preguntar on és internet a les nostres llars ja que es 
pot mesurar i és “útil i necessari fer-ho”.

Pel que fa a les eines de mesurament del futur veiem que calen 
professionals que sàpiguen unir la gran quantitat de dades que 
rebem. “En el futur tots els sistemes de mesurament estaran 
units implicant un progrés molt important plantejant nombroses 
qüestions a l’hora de fusionar totes aquestes dades”.

Les marques i editorials tradicionals han mort
Per la seva banda, Jennie Beck, directora global de Kantar me-
dia, ha centrat la seva exposició en la investigació dels lectors 

arreu del món com a conseqüència dels seus canvis d’hàbits. 
En l’actualitat, els editors viuen un gran moment de canvi a cau-
sa de la incertesa que es genera per part dels usuaris a l’hora 
d’accedir als seus continguts. Davant aquesta fotografia la in-
eludible pregunta que sorgeix és: “Com és el mesurament ideal 
del nombre total de lectors?

“les marques i les editorials tradicionals han mort”, sentencia 
Beck realitzant un repàs de la història de la premsa impresa al 
costat de l’arribada del món online. un dels principals proble-
mes és que molts diaris bolquen els mateixos continguts en 
totes les plataformes. no podem obviar que la tecnologia està 
augmentant els lectors digitals.

“no han canviat els elements bàsics del mesurament de lec-
tors com la recència així com la por a la incertesa sobre com 
s’ajuntaran tots els criteris de mesurament. S’ha modificat el 
llenguatge i tornem a parlar de lectors i assistim a un major re-
clutament de dades en línia que ens permeten fer les coses de 
forma més ràpida amb un mesurament més passiu”, ha resumit 
Beck, assenyalant que ens desplacem cap a una estratègia de 
marca per conèixer després quins han estat els suports i plata-
formes a través de les quals s’ha accedit a aquesta.
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En resum: ens enfrontem a una nova col·lecció de dades com-
binades, recol·lecció de les mateixes en l’entorn online amb la 
vista posada en noves tècniques de mesurament de l’eficiència.

Futur del mesurament: les cinc “ms”
la jornada continua avançant i li arriba el torn a Yannick Ca-
rriou, director global d’ipsos Connect per parlar del futur del 
mesurament. Com ja hem vist, els mitjans de comunicació han 
canviat pel que és lògic pensar que la forma de mesurar les 
seves audiències també. Els usuaris cada vegada es troben 
menys aferrats a les plataformes tradicionals i volen consumir 
el contingut com i on vulguin. 

En aquest sentit Carriou ha ofert cinc claus sobre les que hem 
de posar el focus:

1. mètriques.- una nova generació de mètriques passives re-
emplaçarà la tecnologia d’avui que es troba basada en el ma-
quinari per mesurar el visionat de TV i l’escolta de ràdio dins i 
fora de casa d’una manera més senzilla per a l’usuari.

2. mobile.- Els mòbils jugaran un paper cada vegada més fona-
mental a l’hora de recollir dades sobre els usuaris.

3. mètodes mixtes.- aquests creixeran en importància amb 
l’objectiu d’unir les dades recollides a través de diferents dis-
positius.

4. models.- incrementaran la seva acceptació sempre i quan 
ens proporcionin dades vàlides que es trobin basades en fets 
sòlids i transparents. Ja no podem mesurar cada canal només 
a través de l’observació ja que les mostres analitzades són molt 
grans.

5. management.- El management de les dades serà cada ve-
gada més rellevant per fer front a la cada vegada major diver-
sitat de dades.

el visionat multipantalla: la nova realitat
Ha tancat la jornada de ponències Laurent Battais, director exe-
cutiu de mediametrie, responsable de la unitat de performance 
i cross-media i vp sènior de Eurodata TV Worldwide, destacant 
que el consum de continguts a través de múltiples plataformes 
s’ha convertit en la nostra nova realitat. Battais ha deixat clar 
que no podem entendre la realitat sense tenir en compte el con-
sum mulipantalla així com la creixent actitud multitasking dels 
usuaris.
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d’acord a les dades de l’esmentat estudi, per exemple, a 
França, el 18% dels usuaris consumeixen dues pantalles (mòbil 
i TV) diàriament durant una mitjana de 32 minuts, amb especial 
predomini dels temes esportius. “Ja podem mesurar els resul-
tats canal a canal i hora per hora amb l’objectiu de ser més 
eficients”, ha conclòs Battais. Podem ampliar la informació vi-
sionant un vídeo, només CliCaR aQuÍ  
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així ha superat the Washington post 
a the new York times
Per Dircomfidencial.com

El diari The Washington Post ha aconseguit per primer cop en 
la història, durant el passat mes d’octubre, més visites a la seva 
pàgina web que The new York Times. aquesta dada fa que es 
recuperi una batalla per l’hegemonia en dos dels diaris més 
importants del món que semblava perduda.

al llarg del mes d’octubre el Post va aconseguir arribar a la xifra 
de 66,9 milions d’usuaris únics en totes les plataformes, superant 
per primera vegada al nYT, que es va quedar en 65,8 milions de 
visites, segons les dades de comScore. aquest és el trànsit més 
gran obtingut pel diari de la capital almenys des de l’any 2013. 
a més, representa un creixement del 59% en menys d’un any. 

El trànsit del diari novaiorquès va baixar lleugerament respecte 
al mes anterior, en què va superar els 66, 5 milions de visitants 
únics. la tendència actual porta el diari cap a un estancament en 
el nombre de visites, amb unes variacions, ja sigui en positiu o 
en negatiu, molt petites. 

pla de the Washington post 
des de la compra de The Washington Post per part de Jeff Bezos, 
CEo d’amazon, el diari ha plantejat un projecte a llarg termini per 
recuperar el terreny perdut amb els seus màxims competidors, 
centrat en la millora de la velocitat de càrrega de la web, que s’ha 
reduït en un 85%, i impulsant la seva nova selecció de blocs virals. 

Pel que sembla, els resultats estan sent més que positius. En 
2013, moment en què Bezos es va fer càrrec del diari, The 
Washington Post només comptava amb dues terceres parts de 
l’audiència del nYT, l’agost d’aquest any ja tenia el 90%, i en el 
mes d’octubre d’aquest any l’ha superat. 

Steve Hills, president i mànager general del Post, va presentar 
el passat agost, a Politico, els tres factors principals que consi-
dera que els estan portant a millorar les xifres d’audiència en un 
65% any rere any, que són: 
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- El primer és la inversió en la redacció. des de l’any 2014 
l’estabilitat ha estat l’element clau dins de la redacció, a més 
de la inversió. la redacció del diari supera els 600 treballadors, 
després de la contractació de més de 50 nous periodistes a 
temps complet. 

- El segon és la tecnologia. El fet que el CoE d’amazon s’hagi 
fet amb el diari, ha afavorit que els avenços tecnològics arribin 
i s’apliquin ràpidament, com la millora en la velocitat de càrrega 
de la web fins arribar als 1,7 segons. Així mateix, ha de sumar 
la inversió realitzada per conèixer millor a l’audiència, a través 
d’estudis i anàlisis específiques, el que afavoreix el creixement 
de la mateixa. Per Hill els editors i els enginyers són “com Len-
non i mcCartney”. a més declara que “si aconsegueixes dues 
bones bases, una amb periodisme de qualitat i l’altra amb tec-
nologia, poden portar-nos a ser els que ens situem a dalt”. 

El tercer és jugar al joc de la ubiqüitat. En l’era de la distribució 
en la qual apareixen xarxes socials i aplicacions com instant 
articles de Facebook, apple news i Snapchat, The Washing-
ton Post s’ha centrat en aquestes noves vies sense descuidar 
la plataforma tradicional. de fet, va ser un dels primers diaris 
en col·locar els seus articles en la nova eina de notícies de 

Facebook, instant articles. a més de millorar la qualitat de les 
informacions amb l’ús de les xarxes socials. Com en el cas dels 
seus corresponsals, que per ordre del diari les utilitzen com a 
mitjà informatiu. 

La resposta de the new York times
davant el creixement constant de The Washington Post el diari 
novaiorquès ha creat una nova redacció que se centrarà en 
les històries que es fan virals en les xarxes i a internet. El nou 
equip es dirà “Express”, segons va confirmar el diari a través 
d’un memoràndum signat per dean Baquet, editor executiu del 
diari; Susana Chira, editora executiva adjunta; Kinsey Wilson, 
editor d’innovació i estratègia; i Clifford levy, editora assistent. 

la nova redacció estarà dirigida per Patrick laforge, i “cobrirà 
les notícies que els lectors estan debatent i buscant a la xarxa. 
També per millorar-les, no només per buscar els clic”. a més, 
el memoràndum va aclarir que “l’equip tractés ràpidament els 
temes i preguntes que atreuen l’atenció dels usuaris de la xarxa 
a tot el món”. 

aquest projecte té com a objectiu atraure un major nombre de 
lectors en les plataformes digitals, donada la tendència cap a 
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l’estancament que està patint el diari. a més s’ha de tenir en 
compte que els ingressos per la via digital s’estan convertint en 
claus per aconseguir resultats econòmics positius.
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L’Oms brinda consells per a 
periodistes que cobreixen temes de 
seguretat viària
Per Sam Berkhead / Xarxa de Periodistes internacionals i aEC

la seguretat viària és un dels més grans problemes de salut públi-
ca a nivell mundial avui en dia. amb un cost anual de més de 1,25 
milions de morts, i amb entre 20 i 50 milions de lesions derivades 
d’incidents relacionats amb el trànsit cada any, està clar que el 
públic necessita ser educat sobre els riscos de les carreteres.

malgrat aquestes xifres, la seguretat viària segueix sent un tema 
sistemàticament ignorat pels mitjans de comunicació de tot el món.

Per contrarestar aquesta situació, el Centre internacional per a 
Periodistes (iCFJ, en les seves sigles en anglès) es va asso-
ciar amb l’organització mundial de la Salut (omS) per oferir un 
seminari online amb consells per a periodistes que cobreixen 
temes de seguretat viària. El seminari va tenir lloc poc abans de 
la Conferència Global d’alt nivell sobre Seguretat Viària que es 
realitza a Brasília, del 17 al 19 de novembre.

El doctor Tamitza Toroyan, membre del departament de Pre-
venció de lesions i Violència de l’omS, i duncan Clark, director 
editorial d’Kiln, li van detallar al públic els punts més importants 
del darrer informe global sobre seguretat viària  elaborat per 
l’omS.

Emprant les últimes dades específics de cada país, Toroyan i 
Clark van explicar als periodistes quines són les millors mane-
res d’involucrar i educar les audiències sobre el problema de la 
seguretat viària:

aprèn a trobar la informació que necessites
Toroyan va dir que és una bona idea que els periodistes com-
prenguin la forma en què l’omS presenta les seves dades, 
perquè puguin descobrir les històries que es poden trobar dins 
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d’aquests. Per als accidents mortals a la carretera, per exem-
ple, l’omS ofereix el nombre absolut de morts de cada país, 
així com la taxa de mortalitat per cada 100.000 persones i les 
dades demogràfiques dels que estan morint a les carreteres. 
Cada tipus de dades ofereix els seus propis avantatges per al 
procés narratiu.

Si estàs buscant comparar el nombre de morts a la carretera de 
dos països amb diferents poblacions, per exemple, t’interessarà 
mirar les dades de l’informe sobre les taxes de mortalitat cada 
100.000 persones, i no el nombre absolut de morts per país, 
va dir.

“Òbviament, poden esperar més morts a la Xina que a Suïssa, 
perquè hi ha una diferència entre la població dels dos països”, 
ha assenyalat Toroyan. “així que podrem utilitzar la taxa de 
mortalitat per fer una comparació significativa sobre en quins 
llocs és més gran el risc de mortalitat a les carreteres”.

Vés a la font original
Els periodistes han d’esforçar-se per trobar la font original de 
les dades en lloc de confiar en les xifres de l’OMS, va aconse-
llar Toroyan.

“Ens trobem amb articles en què els periodistes han citat a al-
tres persones que al seu torn havien citat a altres persones”, va 
dir. “així que, si pots, intenta trobar la font original de les dades 
sobre seguretat viària”.

Per a això, pots recórrer a les fonts citades a l’informe de l’omS 
i llegir-les en la seva ubicació original a internet. Citant aques-
tes fonts, pots assegurar-te que la teva informació serà el més 
precisa i completa possible.

publica solucions que hagin estat provades
Toroyan va recomanar als periodistes comptar amb proves 
abans d’escriure sobre possibles solucions sobre les tendèn-
cies en la seguretat viària.

“Quan parlem sobre les intervencions per millorar la seguretat 
viària, cal avaluar si hi ha evidències que les sustentin”, va dir. 
“Una vegada va aparèixer un article que afirmava que ensen-
yar ioga als conductors d’autobús era una manera de reduir els 
accidents de trànsit. Pot ser una bona idea, però no hi ha cap 
evidència que suggereixi que això conduirà a una reducció en 
les morts o lesions per accidents”.
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informe sobre la situació mundial de la seguretat viària 2015
l’informe sobre la situació mundial de la seguretat viària 2015, 
reflecteix la informació de 180 països, i indica que en tot el món 
el nombre total de morts pel trànsit s’ha estancat en 1,25 mi-
lions de dòlars per any, amb les taxes de mortalitat de trànsit 
més altes en els països de baixos ingressos. En els últims tres 
anys, 17 països s’han alineat almenys en alguna de les lleis 
sobre les millors pràctiques amb els cinturons de seguretat, 
l’alcohol al volant, la velocitat, els cascos de motocicleta o sis-
temes de retenció infantil. 

Si bé s’ha avançat en la millora de la legislació de seguretat 
viària i en la fabricació de vehicles més segurs, l’informe mostra 
que el ritme del canvi és massa lent. Calen mesures urgents per 
aconseguir l’ambiciós objectiu de la seguretat vial es reflecteix 
en la recentment adoptada agenda 2030 per al desenvolupa-
ment Sostenible: reduir a la meitat el nombre mundial de morts 
i lesions per accidents de trànsit per a l’any 2020. Fet possible 
gràcies al finançament de Bloomberg Philanthropies, aquest in-
forme és el tercer de la sèrie, i proporciona una instantània de la 
situació de la seguretat viària a nivell mundial, posant de relleu 
les deficiències i les mesures necessàries per al millor progrés 
en cotxe.

Els lectors d’El Butlletí de l’asssociació amiC poden accedir a 
l’estudi complet “informe sobre la situació mundial de la segu-
retat viària 2015” (en anglès) CliCanT aQuÍ  
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continguts d’interès
Editorial de la revista anuncios (dimecres, 25 de novembre)

Per si calia, les xifres que recentment ha publicat estudi Con-
tentScope, que ha indagat sobre la realitat i dimensions de la 
pràctica del contingut de marca al nostre país, deixen clar que 
es tracta d’una eina àmpliament coneguda i àmpliament utilit-
zada pels anunciants. les xifres concretes es poden consultar 
a les pàgines especials que a aquesta disciplina es dediquen 
en aquest número i constaten que els continguts han deixat 
de ser una de les paraules més pronunciades en tot tipus de 
trobades professionals i anàlisi prospectius o de tendències, 
per convertir-se en una realitat de la pràctica del màrqueting 
en el nostre mercat. la qual cosa no és en principi ni positiu ni 
negatiu, només col·loca a la comunicació publicitària del país 

en línia amb el que passa en altres mercats més sofisticats i 
evolucionats que aquest.

El positiu o negatiu de la capbussada de l’anunciant espanyol 
en el contingut de marca vindrà determinat pels bons o dolents 
resultats que s’obtinguin en cada cas, per l’aportació de la dis-
ciplina a la riquesa de les companyies mitjançant l’increment 
-que és l’objectiu inicial del branded content - d’una vinculació 
més orgànica i natural, si val aquesta expressió, amb els con-
sumidors. Aquests, com es repeteix fins a la sacietat, han alte-
rat bastant, per mor de la revolució tecnològica, la seva manera 
de consumir, precisament, continguts, i la seva actitud davant 
els gairebé únics que tradicionalment proposaven les marques, 
que eren els anuncis (aquí no està de més apuntar que, en 
qualsevol cas, molt del contingut produït per marques que més 
es comparteix són espots de televisió clàssics).

la proliferació de la disciplina al nostre país està generant un 
cert nivell d’excel·lència en el treball, i prou fer una ullada al 
palmarès dels últims Premis Eficàcia, dels quals també vam 
informar en aquest número, per comprovar-ho. les estratègies 
que s’estan desenvolupant denoten coneixement i maduresa 
per part dels artífexs.
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També és símptoma d’aquesta maduresa el fet que s’hagi for-
mat una associació que va a treballar en pro de la disciplina, la 
BCma Spain. ara es requeriria, en aquest camí d’assentament, 
que el contingut de marca s’integrés de manera més rotunda 
en l’estratègia de màrqueting de les empreses i que es plantegi 
a llarg termini, deixant enrere l’objectiu tàctic i curt termini que 
dóna la impressió d’haver tingut predominantment fins ara. El 
propi desenvolupament de la disciplina i la millora de la situació 
econòmica poden contribuir-hi.

Finalment, convé tractar un tema interessant des del punt de vis-
ta dels mitjans, que són també actors principals en l’entramat del 
branded content i que en molts casos són els que proposen als 
anunciants accions d’aquest tipus. les marques tenen en aquest 
terreny la pretensió, fins a cert punt legítima, que els seus con-
tinguts inserits en els mitjans siguin el més indistingibles possi-
ble dels continguts editorials del propi suport, buscant així una 
legitimitat més gran que la que li confereix el terme publicitat. Els 
mitjans han de vetllar pels interessos dels seus anunciants i del 
seu públic, però semblaria convenient, com a norma general, 
que aquest tingués sempre ben clar, quan veu un contingut en 
un mitjà, per què aquest contingut hi és: si perquè ho ha decidit 
la redacció o perquè una marca ha pagat per a això.
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