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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Mitjans, el futur de la premsa. 
Periodisme, el final de la crisi
Per Fátima Elidrissi / El Mundo

  

Ho diuen amb la boca molt petita, però sembla que la caiguda 
lliure que els mitjans de comunicació i els periodistes venien 
patint s’ha disminuït. “El panorama continua sent igual d’incert 

i amenaçador, no solament per a la supervivència física dels 
periodistes, sinó també per a l’exercici independent i lliure de 
la professió. Però les dades sembla que s’aturen”, va afirmar 
dimecres la presidenta de l’Associació de la Premsa de Madrid 
(APM), Victòria Prego, a la presentació de l’Informe de la Pro-
fessió Periodística 2015 realitzat per aquesta agrupació.

Aquesta tímida alegria es recolza en el següent: entre els 
mesos de setembre de 2014 i 2015, l’atur registrat entre els pe-
riodistes va baixar un 8% (de 9451-8680 persones); la publicitat 
en els mitjans va pujar l’any passat per primera vegada des de 
2007, concretament un 5%, i en conjunt la facturació del sector 
va créixer un 9%. A més, dels 579 nous mitjans llançats per 
periodistes entre 2008 i 2015, 458 seguien en actiu després de 
l’estiu. Però totes aquestes dades, com va assenyalar el direc-
tor de l’informe, poden i han de ser matisades.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

El Butlletí us desitja Bones Festes i que el 2016 estigui 
ple de bones notícies! Tornarem el dia 15 de gener 
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Pel que fa a la desocupació, “es tracta d’una xifra de mínims i el 
paó és més gran”, assenyala Luis Palau. La raó és que el Minis-
teri d’Ocupació només registra als demandants que sol·liciten 
periodisme com a primera opció de treball. “A més, no recull 
altres opcions com els joves a la recerca de la seva primera 
feina”, va afegir. Una dada important si tenim en compte que 
només el 2014 es van llicenciar 3.951 periodistes.

Quant als mitjans de comunicació, la televisió ha imposat la 
seva llei: acapara la meitat de la inversió publicitària en mitjans 
i la seva facturació va créixer un 19%. Mentre la ràdio es manté 
més o menys estable, els mitjans impresos segueixen caient 
i els mitjans digitals segueixen sent un misteri “impossible de 
quantificar”, en paraules de Palacio.

En definitiva, encara que existeixin signes de recuperació, el 
saldo d’aquests últims anys ha estat devastador. Entre 2008 
i 2015, l’APM estima la desaparició de 12.200 llocs de treball 
en mitjans de comunicació a tot l’estat, molts d’ells periodis-
tes. En aquest mateix període, van tancar 375 suports que 
inclouen diaris, revistes, televisions, ràdios, mitjans digitals i 
agències.

Segons l’informe, aquestes retallades han configurat un nou es-
cenari “amb un nivell d’ocupació significativament menor, uns 
llocs de treball d’inferior qualitat i unes relacions laborals més 
inestables; factors tots que, necessàriament, van en detriment 
de la qualitat del treball informatiu”. A grans trets, en la pro-
fessió hi ha una creixent equiparació per sexes, tot i que la 
desigualtat en llocs directius continua sent patent. Dels 2.423 
enquestats, la quarta part són autònoms (i un 23% són falsos 
autònoms); però el 65% dels periodistes està convençut que en 
el futur la professió passa per aquesta condició laboral. el salari 
base mitjà dels periodistes amb conveni es va reduir el 17% 
des de 2010, és a dir, 5.560 euros anuals menys, alhora que 
augmentava l’opacitat, “donant-se la situació que dins d’una 
mateixa redacció hi ha persones que tenen la mateixa feina, 
la mateixa formació i la mateixa responsabilitat que perceben 
diferents sous”, va explicar Palacio.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Sobre els periodistes i la societat, l’enquesta conclou que 
els ciutadans tot just aproven als mitjans (5,5 punts), mentre 
que la independència dels periodistes per elaborar la infor-
mació no passa del suspens (4,2 punts), segons els propis 
professionals. Les causes d’aquesta pobra imatge es deuen, 
en opinió dels ciutadans, als interessos polítics dels periodis-
tes i els mitjans, i als interessos econòmics de les empreses 
de comunicació. Per als periodistes, la culpa és del sensa-
cionalisme, l’espectacularització de la informació i la manca 
d’independència, que es reflecteix en una dada: tres de cada 
quatre periodistes van dir cedir a les pressions rebudes per 
canviar part important de les seves informacions.

Més suport, menys restriccions
A tall de conclusió, Palacio va acabar dient: “Estem davant un pany 
que permet entreveure un futur esperançador, sempre que sapi-
guem bregar amb el present”. Així mateix, el director de l’informe 
va defensar: “La indústria es transforma, la plantilla es redueix, les 
condicions empitjoren, però la tasca periodística segueix sent ne-
cessària per assegurar el dret a la informació”. Per això, “l’exercici 
del periodisme hauria de comptar amb una major protecció” davant 
l’adopció de normatives que el dificulten, com la anomenada Llei 
Mordassa i la recent reforma de la Llei d’enjudiciament Criminal.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El president Puig anuncia la creació 
d’un ecosistema comunicacional 
valencià
Per El Periòdic.com

El president de la Generalitat del País Valencià, Ximo Puig, va 
assistir a la presentació de la Nova Associació de Premsa Co-
marcal Valenciana, de la qual formen part dotze diaris valen-
cians. Puig considera “fonamental” la tasca d’aquesta associa-
ció perquè “volen participar en la reconstrucció de la Comunitat 
Valenciana”.

El president va assegurar que la intenció del nou Consell és 
“crear un ecosistema comunicacional valencià”. Per a això, 

Puig ha assenyalat a la creació d’una nova Ràdio Televisió Va-
lenciana que sigui “en valencià, econòmicament assumible i 
arrelada al territori”. A més, Ximo Puig ha destacat la necessitat 
que existeixi la premsa local i un sistema audiovisual potent 
perquè actualment “la comunicació està molt centralitzada en 
els mitjans estatals” i això “genera una certa incomunicació en 
el sistema democràtic”, ha indicat.

“Perquè hi hagi una societat, és fonamental que hi hagi els mitjans 
de comunicació: sense ells, no pot haver-hi una institucionalitat 
com a tal”, va afirmar Puig, qui també va voler subratllar la im-
portància que hi hagi empreses comunicatives en l’àmbit territorial 
més proper als ciutadans perquè “han d’articular la democràcia”.

A més, el president considera necessari “cosir la Comunitat Va-
lenciana i els seus territoris” a través d’una visió local i comarcal 
perquè són “la premsa de proximitat”. Considera que comença 
un nou temps en la Comunitat on “s’ha de passar de la reparació 
al renaixement” i amb un nou paradigma vinculat “a la cultura, a 
la nostra identitat i a la nostra forma d’entendre el món”, va reblà.

La nova associació “tracta de posar en valor la singularitat de 
la premsa escrita i el seu futur”, i al costat de Puig també va 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

assistir a l’acte el president de la Diputació de València, Jorge 
Rodríguez, i el president de la Nova Associació de Premsa Co-
marcal Valenciana, Ramón Climent.

La difusió dels diaris econòmics cau 
un 4,55% als Països Catalans

En els primers sis mesos de 2015, el conjunt de diaris econòmic 
espanyols (Expansión, El Economista i Cinco Días ) va tenir una 
difusió mitjana diària de 14.036 exemplars a Catalunya, Illes Ba-
lears i País Valencià, el que representa una caiguda del 4,55% 
respecte els 14.705 exemplars registrats durant el mateix perío-
de de l’any anterior, segons les dades certificades d’OJD.

La davallada varia segons el territori: a Catalunya, amb 10.419 
exemplars de mitjana diària, la difusió de les tres capçaleres 
va baixar un 0,88%; a les Illes Balears, amb 342 exemplars, ho 
va fer un 16,96%, i al País Valencià, amb 3.276 exemplars de 
mitjana, el retrocés va ser del 13,38%. En el conjunt dels tres 
territoris, els sis primers mesos de l’any, Expansión va ser el 
diari econòmic de més difusió (i el que menys va caure), amb 
una mitjana diària de 7.960 exemplars (un 1,74% menys que 

el 2014), seguit d’El Economista, amb 4.057 (-3,74%), i Cinco 
Días, amb 2.019 (-15,48%).

A Catalunya, Expansión va ser líder amb 5.801 exemplars de di-
fusió mitjana (un increment de l’1,75%), seguit d’El Economista, 
amb 3.084 (+0,01%), i Cinco Días, amb 1.534 (-11,13%). A les 
Illes Balears, Expansión va registrar 268 exemplars de mitjana 
diària (-14,79%); Cinco Días, 48 (-29,51%), i El Economista es 
va quedar en 26 (-10,92%). Finalment, al País Valencià, Expan-
sión va aconseguir 1.891 exemplars de difusió diària (-9,31%); 
El Economista, 948 (-14,02%), i Cinco Días, 437 exemplars 
(-26,48%) (de Comunicació 21)

Al món hi ha 153 periodistes 
empresonats i 54 de segrestats

El balanç anual de Reporters sense Fronteres indica que ac-
tualment hi ha 153 periodistes empresonats a tot el món, 54 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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segrestats, i 8 desapareguts. A aquestes xifres s’hi ha de sumar 
els 71 professionals morts a causa de la seva tasca.

La xifra de 153 periodistes detinguts és un 14% inferior als 178 de l’any 
passat. Els cinc països amb més informadors a la presó són la Xina 
(23 detinguts), Egipte (22), Iran (18), Eritrea (15) i Turquia (9). A banda, 
actualment també hi ha 161 periodistes-ciutadans (178 el 2014) i 14 
col·laboradors de mitjans empresonats a causa del seu treball.

Pel que fa als 54 professionals de la informació segrestats (en-
tre els quals tres espanyols), la xifra és un 35% superior als 40 
de fa un any. Els principals segrestadors són Estat Islàmic (amb 
18 segrestats) i el grup xiïta del Iemen Houthis (9), però hi ha 
19 ostatges de qui es desconeixen els raptors. Els segrestos es 
concentren en quatre països: Síria (26), Iemen (13), Iraq (10) i 
Líbia (5). A aquestes xifres se’ls hi ha de sumar tres periodistes-
ciutadans i quatre col·laboradors de mitjans segrestats.

Malgrat la xifra de 54 ostatges-periodistes que hi ha actualment 
és major que fa un any, durant el 2015 els segrestos han dismi-
nuït un 34%: en total, al llarg d’aquest any hi ha hagut 79 perio-
distes segrestats almenys 24 hores (entre els que continuen en 
captiveri, els alliberats i els assassinats). (de RSF)

Els sindicats de periodistes demanen 
compromís per garantir el dret a la 
informació

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha fet un co-
municat on informa que ha plantejat als candidats a la Presi-
dència del Govern espanyol  les seves propostes per dignificar 
les condicions laborals i professionals dels informadors i en de-
fensa del dret a la informació i la comunicació de la ciutadania. 
La FeSP reclama als qui aspiren a governar Espanya “un pro-
fund compromís per garantir el dret a la informació de la ciuta-
dania, un dret constitucional i humà reconegut en la Declaració 
Universal dels Drets Humans”. 

En el mateix document, la federació sindical planteja la necessitat 
d’elaborar una llei sobre el Dret a la Informació i la Comunicació 
de la Ciutadania, qüestió en la qual “molts estats del nostre entorn 
ens porten un considerable avantatge democràtic”. També es de-
mana una llei de Drets Laborals dels Periodistes, “que contribueixi 
a posar fi a la precarietat laboral generalitzada del sector, espe-
cialment en el col·lectiu més desfavorit (freelancers, periodistes 
a la peça i autònoms), que a Europa sí que està regulat.” (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les Balears recuperen les emissions 
del 33, el Super3 i el 3/24

A partir de la nit d’aquest dimecres a dijous, el canal 33, el Su-
per3 i el 3/24 es tornen a veure a les Illes Balears. Els canals 
van desaparèixer a l’arxipèlag fa prop de nou mesos, quan es 
va reordenar l’espai radioelèctric. La recuperació es farà incor-
porant els canals catalans en l’únic múltiplex autonòmic de què 
disposen ara les Balears i que està ocupat per quatre canals: 
TV3.cat, Canal 4, IB3 i IB3 HD.
Per fer-ho possible, s’ha encomanat un multiplexor estadístic, 
que adequarà l’ample de banda que utilitza cada canal a les 
necessitats de cada moment. És una solució polèmica, ja que si 
un d’aquests canals està emetent canvis dinàmics d’imatge, per 
exemple, necessitarà més ample de banda en detriment d’un 
altre que emeti imatges estàtiques. Tot i això, el Govern Balear 
va assegurar dimecres que “es garantirà la qualitat de les emis-
sions” i va valorar positivament la “major pluralitat informativa”. 
(d’El Punt Avui)

El Espanyol viu la seva primera crisi: 
tres dels seus caps abandonen el diari

Només han passat dos mesos i tres dies des del llançament ofi-
cial d’El Espanyol, el projecte de Pedro J. Ramírez després de 
sortir de El Mundo, i els primers problemes comencen a aparèi-
xer. La capçalera està vivint moments convulsos després de 
la dimissió dels responsables de les seccions de Tecnologia, 
Nous Formats i Disseny. 

Tot apunta que El Español viu la seva primera crisi després 
de conèixer que Mabel Cobos, directora de Tecnologia; David 
Domínguez, redactor cap de Laboratori Multimèdia i Salugral 
Adriana, responsable de Disseny, han presentat la seva di-
missió i es troben ja fora del diari digital de Pedro J. Ramírez. 
Fonts oficials del diari asseguren que aquestes tres baixes no 
estan relaciones entre si i que tampoc tenen res a veure amb 
l’arribada de Mario Jiménez, ara nou director de Tecnologia. 

La versió oferta pels cercles propers als tres acomiadats diu 
que tots ells coincideixen a assenyalar a les “ingerències de 
la direcció en el desenvolupament tecnològic” com el principal 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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motiu de la seva sortida i apunten que la viabilitat del projecte 
es trobava en perill a causa d’aquestes decisions. (Infolibre)

El Mundo Andalucía en vaga per 
l’acomiadament de 13 redactors

La redacció del diari El Mundo a Andalusia va iniciar ahir pel 
matí una vaga de 24 hores en protesta pels 13 acomiadaments 
-cinc a Andalusia, sis a València i dos acomiadaments i dos 
recol·locacions a Madrid- que l’empresa ha aprovat fa dues se-
tmanes. Per als treballadors aquests acomiadaments minvaran 
la qualitat informativa del diari.

Els treballadors de El Mundo d’Andalusia han exigit “la reincor-
poració immediata als seus llocs de treball dels tres companys 
acomiadats”. Indiquen que la minva de la plantilla de la delega-
ció, després d’haver patit un ERO a l’any 2012 i diversos aco-
miadaments individuals en 2013, “repercutirà de manera inevi-
table en la qualitat dels productes informatius que ha mantingut 
al diari com un mitjà de comunicació de referència en tots els 
ordres tant a nivell nacional com regional i local”. (de Prnoticias)

Condemnen El Triangle a indemnitzar 
Sánchez-Camacho per difondre la 
conversa de La Camarga

L’Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat El Triangle 
a indemnitzar amb 20.000 euros Alícia Sánchez-Camacho per 
la divulgació, el juliol de 2013, de la conversa enregistrada al 
restaurant La Camarga per Método 3 entre l’aleshores presi-
denta del PP català i Vicky Álvarez, exparella de Jordi Pujol 
Ferrusola.

Inicialment, el Jutjat de Primera Instància número 22 de Bar-
celona havia desestimat la denúncia presentada per Sánchez-
Camacho contra El Triangle per un suposat delicte d’intromissió 
il·legítima en la seva intimitat i al dret a la pròpia imatge, pel 
qual demanava una indemnització de 200.000 euros. Després 
de recórrer, l’Audiència de Barcelona ha donat la raó a la po-
lítica popular, rebaixant la indemnització fins als 20.000 euros, 
segons informa el mateix mitjà. (de Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Atresmedia estrenarà el nou canal en 
HD dimarts vinent

El 22 de desembre és la data escollida per al llançament del canal 
Atreseries, el nou canal de TDT en alta definició d’Atresmedia. 
A partir d’aquest dia, els espectadors podran gaudir d’una ofer-
ta en obert dedicada exclusivament a la ficció, per quan, com el 
seu nom indica, A3S estarà dedicat principalment a les sèries 
televisives, tot i que també hi haurà espai per a les pel·lícules. 
Segons explica el grup, la graella d’Atreseries estarà formada 
per sèries actuals i del catàleg de ficció d’Atresmedia TV. La 
seva oferta inclourà estrenes internacionals, noves temporades 
de ficcions multipremiades i minisères espanyoles, i es com-
pletarà amb cinema d’estrena i de llibreria, junt amb diferents 
formats de ficció de producció pròpia.

A més de comptar amb “la millor oferta de continguts”, el nou 
canal s’emetrà en alta definició (HD) i so Dolby per arribar als 
teleespectadors amb la màxima qualitat tècnica. Dins de la 
seva aposta per la ficció de qualitat, la innovació i el desen-
volupament de la indústria de la ficció, Atresmedia ja va posar 
en marxa el canal Atres Series, una oferta de pagament per al 
mercat internacional, que en poc més d’un any compta ja amb 
sis milions de llars abonades. (d’Atresmedia Publicidad)

AIE i AGEDI aplicaven tarifes 
discriminatòries a les ràdios

La Comissió Nacional espanyola dels Mercats i la Competèn-
cia ha sancionat la Societat d’Artistes Intèrprets o Executants 
d’Espanya (AIE) i l’Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals 
(AGEDI) per un abús de posició de domini en la gestió dels 
drets d’autor de la música que emeten les ràdios. Aquest con-
sistia en la fixació de tarifes “inequitatives” i en la seva aplicació 
de forma “discriminatòria i injustificada” a determinades emis-
sores d’unes condicions més avantatjoses que a d’altres. La 
CNMC estableix que es tracta d’una infracció continuada de 
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caràcter molt greu de la Llei de Defensa de la Competència, 
i ha multat AIE amb 1.579.020 euros i AGEDI amb 1.211.400.

Segons Competència, les ràdios no associades a l’AERC paga-
ven tarifes fins a cinc vegades més altes, mentre que les emis-
sores públiques es beneficiaven d’un sistema de deduccions 
mancat d’objectivitat, la qual cosa els donava avantatge enfront 
les privades.

La resolució de l’ens regulador conclou que, almenys entre se-
tembre de 2006 i desembre de 2014, AIE i AGEDI van aplicar 
tarifes diferents en funció si les emissores eren públiques o pri-
vades o pertanyien a l’Associació Espanyola de Radiodifusió 
Comercial (AERC). (‘Europa Press)

La revista Love llança la seva versió 
bellesa

L’empresa editora Grup V amplia la família de productes sota 
la marca Love. La capçalera, que ja compta amb un setmanal 
dedicat a l’estil de vida i societat i una revista mensual sota 
la denominació Love Cocina i enfocada a temes gastronòmics, 

comptarà a partir d’ara amb Love Belleza, una nova revista de 
periodicitat bimestral adreçada a totes les dones interessades 
per un estil de vida sa i vital, especialment entre un target d’edat 
comprès entre 30 i 55 anys. “Moderna, pràctica i àgil”, tal com la 
defineixen els responsables del grup editorial espanyol, la nova 
publicació aborda el món de la bellesa des d’un punt de vista 
pràctic amb estil i consells de moda, nutrició, dietes, receptes 
sanes i lleugeres, benestar, psico, salut...

“Aquesta novetat neix amb “un esperit molt “Love”, amb pres-
criptores famoses, amb trucs de celebritats nacionals i interna-
cionals, que revelaran els seus secrets de lifestyle i bellesa”, 
declaren. Per això els continguts seran actualitzats i contras-
tats, comptant amb l’assessorament d’experts de primera 
fila i de plena actualitat: metges, dermatòlegs, nutricionistes, 
cirurgians, estilistes, maquilladors professionals, assessors 
d’imatge, psicòlegs... (d’El Publicista)
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El 53% de la població accedeix a 
Internet mentre veu la TV, segons 
AIMC Q Panel
Per Asociación para la investigación de Medios de Comunicación

Un 53% dels internautes declara haver accedit a algun contin-
gut televisiu a través d’internet en els últims 30 dies. Les xar-
xes socials, amb el 74%, són l’espai preferit per fer comentaris 
sobre els programes de televisió. Pel·lícules, retransmissions 
esportives i sèries de ficció estrangeres són els programes so-
bre els quals més es comenta a la Xarxa. El 20% de les llars 
disposa d’un televisor connectat a Internet.

Es tracta de dades de l’AIMC (Associació per a la Investigació 
de Mitjans de Comunicació) en el seu últim estudi AIMC Q Pa-
nel, el seu propi panell d’internautes, en el qual es mostren els 
hàbits dels internautes en relació al consum de televisió. En 
aquesta nova edició s’ha posat èmfasi en les relacions entre 
l’ús de les xarxes socials i la televisió:

Un 65% dels internautes ha consumit en algun moment Internet 
mentre veu la televisió. Dins d’aquest grup, un 42% afirma que 
ho fa freqüentment i un 58% de manera ocasional. El mòbil és 
el dispositiu principal per realitzar comentaris a la Xarxa sobre 
programes de TV: Un 17% dels internautes declara haver vist 
o realitzat comentaris a Internet mentre veu la televisió en els 
últims 30 dies. El dispositiu més utilitzat per realitzar-los és el 
telèfon mòbil, amb el 66% dels usuaris, seguit de l’ordinador 
portàtil o de sobretaula (20%) i el Tablet (14%).

Les xarxes socials, l’espai preferit per comentar el que es veu a TV: 
Els comentaris sobre televisió a través d’Internet són realitzats pel 
74% dels enquestats a les xarxes socials i un 37% a través de la 
missatgeria instantània. Per intervals d’edat, les xarxes socials són la 
via més utilitzada per tots els grups d’edat, excepte per als majors de 
54 anys que prefereixen el web del programa o el canal de televisió.
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La televisió connectada a internet, 20% de les llars dels pa-
nelistes
El 20% dels internautes disposa d’un televisor connectat a In-
ternet, segons els resultats de l’AIMC Q Panel. D’ells, un 9% 
accedeix a Internet des del televisor tots o gairebé tots els dies. 
Un 22%, a més, es connecta diverses vegades per setmana.

Quins tipus de programes són els que més comenten els inter-
nautes? En primer lloc apareixen les pel·lícules, esmentades 
pel 41% dels que realitzen o veuen comentaris, seguits per les 
retransmissions esportives, les sèries de ficció estrangeres i els 
informatius / notícies, amb un triple empat en el 37%. Entre els 
homes les pel·lícules són de les que més solen comentar a 
Internet, mentre que a les dones els agrada més parlar sobre 
els “reality shows”.

L’ordinador portàtil lidera l’accés a continguts televisius a 
través de la xarxa
Un 53% dels internautes declara haver accedit a algun contin-
gut televisiu a través d’internet en els últims 30 dies. El dispo-
sitiu preferit per accedir a aquests continguts sobre televisió 
a través de la Xarxa és l’ordinador portàtil, sent triat pel 46% 
dels internautes que accedeixen a la xarxa a continguts televi-

sius, seguit de l’ordinador de sobretaula (34%) i el Tablet (24%). 
L’smartphone figura en cinquena posició amb un 26%.

El 86% dels internautes declara haver vist la TV el dia abans
L’estudi AIMC Q Panel presenta lleugeres diferències respecte 
al consum de televisió en el dia a dia. En preguntar a través 
d’Internet, un 86% dels internautes declara haver vist televisió 
el dia abans. Aquesta xifra es redueix al 85% quan es pregun-
ten a l’EGM a través d’entrevistes personals, fet que suposa 
una diferència del 2% amb respecte a ambdós estudis.

L’AIMC Q Panel es basa en el mesurament en línia, un sistema 
eficaç per a realitzar entrevistes de manera àgil, però que enca-
ra no compta amb la precisió i fiabilitat de l’EGM, els resultats 
es basen en una mostra molt més àmplia. Amb aquest nou es-
tudi s’espera conèixer millor els comportaments de la població 
internauta, que representa prop de 29,6 milions sobre els 39,7 
milions d’espanyols de 14 anys o més. 

L’objectiu per aquest 2015 és fer una edició d’aquest estudi per 
a cada un dels mitjans estudiats en l’EGM: Diaris, Suplements, 
Revistes, Cinema, Ràdio i Televisió.
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Diaris de set estats s’uneixen contra 
la creació d’una “taxa Google” 

La Comissió Europea, per l’impuls dels governs d’Alemanya i 
França principalment, està “estudiant” la possibilitat de crear 
una taxa als agregadors de notícies per utilitzar les notícies 
dels diaris. Com va reflectir l’aprovada a Espanya per Mariano 
Rajoy, inclouria l’obligatorietat de pagar, és a dir, ningú podria 
renunciar a cobrar-la. En resposta, editors de set països han 
enviat una missiva a les autoritats europees alertant dels costos 
d’aquesta mesura.

Malgrat que la llei va entrar en vigor l’1 de gener, encara no 
s’aplica perquè l’Executiu no ha desenvolupat el  obligat regla-
ment que fixi el mecanisme de cobrament i perquè el gegant 

americà va decidir tancar Google News el 16 de desembre de 
2014 en resposta a la decisió de Rajoy. Ara, la batalla es re-
produeix  a nivell europeu. La Comissió està en ple procés de 
creació del Mercat Únic Digital i, dins d’aquest procés, aquest 
dimecres es va conèixer el seu pla d’acció, és a dir, les línies 
mestres de per on hauria d’anar aquest Mercat Únic. El comis-
sari europeu d’Economia Digital, Günther Oettinger, ha reco-
negut que es planteja proposar una “taxa Google” per a tota la 
Unió Europea. Segons ha admès, s’està “estudiant” la legisla-
ció referent a això aprovada a Espanya i Alemanya i ha dema-
nat temps fins a la primavera per “examinar” totes les opcions.

Editors de set estats d’Europa -Espanya, França, Alemanya, 
Itàlia, Polònia, Irlanda i Eslovàquia- han decidit no esperar a 
la primavera i ja han mogut fitxa. En una carta adreçada  di-
vendres passat al vicepresident de la Comissió, Andrus Ansip, 
i al comissari d’Economia Digital, el citat Oettinger, els alerten 
dels costos que tindria per als periòdics i per als usuaris una 
mesura com aquesta. Entre els signants hi ha l’Associació Es-
panyola de Publicacions Periòdiques (AEEPP), la Associació 
Italiana de Publicacions Online (ANSO) -que representa 3.800 
diaris italians-, el diari econòmic Les Echos, francès, i l’alemany 
The European. Segons expliquen en la missiva, “propostes com 
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aquesta fan més difícil per a nosaltres arribar als nostres lec-
tors, créixer i desenvolupar-nos, i serà més difícil per als nos-
tres lectors participar de les nostres notícies, compartir-les amb 
els seus amics”. A més, insisteixen en la idea que una taxa 
“frena el desenvolupament de nous diaris digitals” i va contra 
el lliure flux d’informació de notícies a nivell europeu. (de Bez)

Neix Hispanopost, el nou mitjà digital

Hispano Post Media Group llança aquesta setmana Hispano-
post.com: la nova plataforma online que, sobre les bases del 
periodisme d’investigació i periodisme ciutadà, oferirà contingut 
en format editorial i de vídeo. El mitjà digital neix amb una base 
a Miami i una àmplia xarxa de col·laboradors repartits en Estats 
Units, Llatinoamèrica, Espanya i Orient Mitjà.

HispanoPost cobrirà informacions i històries d’una forma i sobre 
alguns temes que sovint no són cobertes pels mitjans conven-
cionals. HispanoPost no es guiarà només pel breaking news, 
sinó que anirà més enllà de l’actualitat del dia. El narcotràfic, la 
corrupció política o els problemes d’immigració són un exemple 
dels documentals i reportatges que oferirà el nou mitjà. Per a 

això, HispanoPost se servirà de nous formats informatius com 
el streaming, l’ús de drons i el periodisme d’investigació i perio-
disme ciutadà a través de la seva aplicació mòbil. 
L’oferta d’editorial de HispanoPost inclou històries, reportatges i 
documentals de producció original, amb exclusives i continguts 
de qualitat, però no deixarà de banda el panorama polític, la 
economia, societat o els esports i tot això amb atenció espe-
cial als al que passa a Espanya, Estats Units i Llatinoamèrica. 
(d’Infoperiodistas)
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Personalització social i anuncis
Per Joan Francesc Fondevila Gascón, Director del Centre 
d’Estudis sobre el Cable / Cat.econòmica 

  
El concepte de personalització està emparentat amb el de màr-
queting one to one, una evolució del màrqueting relacional i 
holístic del segle XXI. De ofertes generalistes i no especialitza-
des estem avançant cap a altres personalitzades, que analitzen 
gustos i preferències de l’individu i se li adapten.
 
Després d’una primera fase de construcció de comunitats molt 
poblades, les xarxes socials es llancen rabents i veloces a 
monetitzar aquest tràfic i aquests continguts creats pels pro-
pis membres de la xarxa. En paral·lel al desenvolupament 
d’infraestructura telecomunicativa amb major capacitat, les xar-

xes socials llancen ofertes centrades al streaming. D’aquí que 
Facebook permeti utilitzar els seus anuncis de vídeo nadius als 
editors que mostren publicitat a Mobile Audience Network.
 
Els anunciants que utilitzen els seus blocs d’anuncis nadius obtenen 
un rendiment set vegades més gran que els banners tradicionals, 
en clar declivi. El format d’anuncis nadius inclou publicitat dinàmica, 
autoreproducció de vídeo, anuncis de vídeo click-to-play o anuncis 
multiimagen. L’usuari és dirigit a objectes buscats en altres llocs.
 
La xarxa publicitària Mobile Audience Network va néixer a l’abril 
de 2014, i ara el 80% de les impressions són per als anuncis 
nadius. L’accés als anuncis de vídeo de reproducció automàti-
ca era una petició generalitzada dels editors, i la xarxa social 
permet usar aquesta tecnologia als seus socis per impulsar la 
participació del client en els ingressos.
 
L’usuari que inicia sessió a Facebook i visita una aplicació en 
Audience Network pot visionar anuncis personalitzats venuts 
per Facebook. Aquests anuncis s’orienten segons les dades ob-
tingudes per la xarxa social (edat, sexe, interessos i activitat). 
Facebook obté una part dels ingressos per la personalització. 
La resta recau en el desenvolupador de l’aplicació.

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per tant, el que es recomana són missatges individualitzats, 
focalitzats a usuaris àvids d’activitat social digital. Aquest tipus 
d’interacció obté un retorn de la inversió creixent, en contrast 
amb la indefinició de propostes publicitàries pretèrites. (Foto: 
J.F. Soldevila)

El 47% dels directors de màrqueting 
afirmen que la crisi se superarà el 
2016

L’Associació de Màrqueting d’Espanya en col·laboració amb 
l’empresa d’investigació de mercats GFK, han presentat les da-
des de la ONA XIX de l’Índex d’Expectatives dels Directors de 
Màrqueting (IEDM), un indicador que mostra les tendències que 

els professionals del màrqueting detecten per al primer semes-
tre de 2016, en diferents sectors d’activitat, en comparació amb 
els resultats obtinguts en l’últim semestre d’aquest any 2015.

Una de les principals conclusions de l’IEDM és que, encara 
amb diferències sectorials, es manté el bon to de perspectives 
per als primers sis mesos de l’any que ve, des de l’òptica del 
màrqueting. L’índex conclou que hi ha una tendència positiva 
en mercats i en vendes, fins i tot en aquest últim semestre, per 
sobre de l’anterior.

Les bones notícies arriben al parlar de transformació digital. En 
aquest cas, la inversió en línia, superior al 20% del total dels pres-
supostos de publicitat, sobrepassa ja el 50% de les respostes; la 
compra programàtica se situa gairebé en el 50% dels panelistes 
d’aquest estudi; i la integració en la responsabilitat del director de 
Màrqueting és àmpliament majoritària per a l’estratègia digital. 

De la mateixa manera, l’informe ofereix informació respec-
te dels sectors analitzats així com altres temes concrets que 
s’introdueixen en funció del context actual. Els lectors d’El But-
lletí poden llegir aquest informe de l’IEDM pertanyent al primer 
semestre de 2016 CLICANT AQUÍ (de MKT)
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Mobile superarà al PC en inversió

La inversió en publicitat mobile creixerà fins a 114 milions de 
dòlars en 2018 i serà superior als altres mitjans, a excepció de 
la televisió. Aquesta segueix sent el mitjà més important per a 
la comunicació de marca i el vídeo està augmentant la quota 
audiovisual de la publicitat global en display.

En 2018 la publicitat en mobile superarà a la dels ordinadors 
personals i suposarà un 50,2% de tota la publicitat a internet, 
segons les noves Previsions d’inversió Publicitària de ZenithOp-
timedia. I és que la publicitat en mòbils serà la responsable de 
gairebé tot el creixement en la inversió publicitària global. Es 
creu que creixerà a una taxa mitjana del 32% a l’any entre 2015 
i 2018, i que contribuirà al 87% del total invertit en el mercat 
global durant aquests anys.

ZenithOptimedia pronostica que la publicitat a internet per a or-
dinadors personals arribarà a la xifra de 105 mil milions d’euros 
el 2017, abans de baixar lleugerament als 104 el 2018, que 
serà quan la inversió publicitària migri del PC al mòbil. 

Segons Steve King, CEO de ZenithOptimedia, arreu del món, 
“la tecnologia mòbil està transformant ràpidament la forma 
en què els consumidors de tot el món viuen les seves vides, 
i està interrompent models de negoci en totes les indústries. 
Ara estem assistint a la transició més ràpida dels pressupostos 
d’anuncis a la història com els venedors i agències s’afanyen a 
posar-se al dia amb l’abraçada de la forma de vida mòbil dels 
consumidors”. Els lectors d’El Butlletí poden ampliar  el resum 
de les previsions d’inversió publicitària CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Els ingressos del sector audiovisual 
a Espanya creixen un 16,3% en el 1r 
trimestre 2015 fins als 1.006,3 milions €
La televisió en obert ha obtingut 413.600.000 d’euros mentre la 
televisió de pagament, 509.400.000, segons CNMC. Els ingres-
sos, sense comptar subvencions, s’han situat en els 1.006,3 
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milions d’euros. Es torna a superar la barrera dels 1.000 milions 
de facturació per segon trimestre consecutiu, ja que el quart 
trimestre de 2014 va acabar facturant 1.090 milions d’euros, 
segons les dades disponibles al portal CNMCData.

La televisió en obert ha obtingut 413.600.000 d’euros; la te-
levisió de pagament, 509.400.000; i els serveis de ràdio, 
83.300.000. (de Programa Publicidad)

Claus de la publicitat comportamental

La indústria europea de la publicitat digital, amb IAB al capda-
vant a Espanya, llança una campanya per ajudar els consumi-
dors a gestionar la publicitat comportamental, o el que és el 
mateix, els anuncis en línia basats en interessos. Aquesta cam-
panya compta, a més, amb el suport de la Comissió Europea. 
La iniciativa pretén donar a conèixer aquest tipus de publicitat 
entre els consumidors i oferir informació d’utilitat per que els 
usuaris d’Internet puguin prendre decisions informades sobre 
anuncis online “basats en interessos”, també coneguts com a 
publicitat “comportamental”.

La campanya publicitària espanyola l’han dut a terme conjun-
tament IAB Spain, l’European Interactive Digital Advertising 
Alliance i Mediacom Espanya. A més, una sèrie de grups i repre-
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sentants de la indústria publicitària espanyola, entre els quals 
es troba Autocontrol, donaran suport també aquesta campanya 
com a agents interessats en l’àmbit de la publicitat a Internet.

Aquesta campanya, dissenyada en col·laboració amb la divi-
sió Beyond Advertising de Mediacom, consta de tres conceptes 
creatius diferents i cadascun dels banners publicitaris destaca 
el icona triangular blau que ha vingut acompanyant a molts 
anuncis de publicitat comportamental a Espanya ia la resta 
d’Europa en els últims anys. En fer clic als anuncis, els usuaris 
aniran a parar a una landing page en què se’ls explica el pa-
per que juga la publicitat comportamental. Disposen també al 
web informatiu de dos vídeos que descriuen de forma senzilla 
la publicitat comportamental i ofereixen informació sobre com 
utilitzar la web youronlinechoices. Més informació a http://www.
youronlinechoices.com/es/. (d’Interactive)

Cabify llança la seva nova campanya 
de mitjans

Cabify, la startup espanyola de mobilitat urbana, ha llançat la 
seva nova campanya en mitjans sota el concepte Descobreix 

el que no esperes. Amb l’humor com a base, Cabify presenta 
moments de la vida quotidiana en forma de tòpics en els quals 
es compleix l’inesperat: demanar-li al perruquer que només et 
talli les puntes, que el teu amic convidi a una ronda de begudes, 
que la teva cita a cegues sigui 100% com detallava en el seu 
perfil, etc. D’aquesta manera, Cabify posa de manifest els seus 
avantatges a l’hora de sol·licitar un vehicle per moure’t per la 
ciutat, com ara conèixer per endavant totes les dades del con-
ductor, seguir el trajecte del teu cotxe en temps real o fins i tot 
poder escollir entre l’extensa varietat de gammes de vehicles.

L’agència Ontwice ha estat la responsable de desenvolupar 
aquesta campanya que està dirigida a joves cosmopolites 
d’entre 25 i 45 anys amb accés constant a la tecnologia, i que 
busquen l’alternativa de transport que més s’adeqüi a les se-
ves necessitats. La campanya es realitza principalment a través 
d’espots a la televisió, però també cobreix falques en ràdio di-
gital, publicacions en xarxes socials, circuits de cinema i cam-
panya display. (d’El Publicista)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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OMD guanya el concurs de mitjans de 
Bankia 

Durant el tancament d’aquest butlletí ens arriba la informació 
que OMD ha guanyat el concurs de mitjans de Bankia. Es tracta 
del concurs en què també concursaven Forward, MEC i Magna 
Global i que ha durat un mes sencer. L’agència de Omnicon 
portarà els mitjans de l’organisme des de l’1 de gener de 2016, 
inclòs l’àrea digital. (d’AEC)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Enganxats a l’smartphone
Per Paz Alvarez / Cinco Días

S’ha convertit en l’eina que més s’utilitza en el treball. Ja no 
s’entén l’exercici de cap tasca professional sense estar con-
nectat a un dispositiu mòbil, o el que és el mateix, davant d’una 
pantalla, ja sigui un ordinador, un telèfon intel·ligent o una tau-
leta... Aquesta convergència de dispositius ha conduït a una 
nova situació en la qual els usuaris fan servir diversos aparells 
per dur a terme una mateixa tasca perquè cadascun aporta uns 
avantatges diferents.

Les organitzacions han entès aquest canvi en els hàbits de con-
sum dels dispositius dels seus empleats. Per aquest motiu, ara 
el seu objectiu és aprofitar aquesta tendència per millorar la 

productivitat dels seus treballadors i l’eficiència del negoci. Per 
comprendre millor el comportament dels usuaris amb els dispo-
sitius, Qlik, especialitzada en visualització de dades i anàlisi, a 
partir de múltiples fonts informació, analitza el paper de cada 
equip a la feina, que conclou que el telèfon intel·ligent és el dis-
positiu preferit pels usuaris per dur a terme tasques simultànies, 
per davant de l’ordinador o la tauleta.

Per exemple, durant una reunió de treball, el 60% dels assistents 
prefereix usar el seu telèfon intel·ligent per respondre als correus 
electrònics, mentre que només un 18% opta per esperar i fer 
aquesta tasca, un cop finalitzada la reunió, davant de l’ordinador. 
Una altra tendència rellevant, segons l’esmentat informe, asse-
gura que el 46% dels enquestats que comença una feina en un 
dispositiu no ho finalitza en aquest mateix instant, sinó que espe-
ra una mitjana d’una hora per continuar-la en un altre.

Entre els motius que s’al·leguen per a la preferència per aquest 
tipus de dispositius mòbils enfront d’altres més convencionals, 
es troba la millora de la productivitat en un 57%, mentre que el 
56% valora l’actualització constant de la informació i dels conei-
xements. El mateix percentatge assenyala els avantatges de 
l’increment de la connectivitat.

NOVES EINES
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La desconnexió és molt difícil
Les noves tecnologies han canviat la manera de treballar dels 
directius, que fan ús d’aquestes eines per poder conciliar la 
seva vida personal amb la familiar. Cada vegada són més els 
llocs de responsabilitat que aposten per implantar a les seves 
organitzacions el concepte flexiwork, o el que és el mateix, tre-
ballar fora de l’oficina per poder atendre els seus compromisos 
personals. Un dels inconvenients, així ho asseguren molts, és 
que amb l’ús dels dispositius mòbils sempre s’està connectat 
i enganxat a la feina, no es desconnecta tan fàcilment de les 
tasques encomanades.

L’estudi de Qlik també ha observat el temps que dediquen els 
usuaris a cada dispositiu. Amb diferència, l’ordinador és on es 
passa més hores: un 52% dels enquestats afirma estar més de 
sis hores al dia davant d’un ordinador. Amb el telèfon intel·ligent, 
un 42% dels usuaris el fa servir un mínim de tres hores al dia; 
mentre que la tauleta és el dispositiu al qual se li dedica menys 
temps, mínim una hora al dia. Finalment, l’estudi s’ha centrat 
en el canvi de dispositius, segons el tipus de tasca realitzi. Per 
exemple, fora de l’oficina i per a l’ús del correu electrònic, els 
usuaris opten en un 62% pel telèfon intel·ligent, un 45% per 
l’ordinador i un 32% per la tauleta.

Per a conferències, l’opció principal és l’ordinador en un 67%, 
seguit de la tauleta en un 34% i del telèfon intel·ligent a un 
40%. També es manté el mateix ordre per a visualitzar infor-
mes o quadres de comandament: els usuaris fan servir en un 
79% l’ordinador, en un 48% la tauleta, i en un 43% el telèfon 
intel·ligent. Aquestes dades posen en evidència que les esferes 
professional i personal, que abans estaven més delimitades, 
ara són cada vegada més permeables. Una tendència que, se-
gons els experts, seguirà a l’alça en els propers anys.

Google podrà indexar els continguts 
publicats en pàgines de Facebook 

Ara Google captarà converses, fotos, esdeveniments i comen-
taris abocades a la xarxa social Facebook. Les converses en 
temps real són una font d’informació en què Twitter domina i 
ara Facebook pretén accedir-hi a través dels ‘Deep Links’ modi-
ficant el codi de les seves pàgines perquè els cercadors rastre-
gin i indexin dins de Google.

Fins ara només es llançaven a les SERP (motor de cerca del re-
sults page) els enllaços a fanpage. Però ja podem saber el més 

NOVES EINES
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seguit, comentat, compartit amb les recerques. Copsar ‘tendèn-
cies’ en temps real que capten si troben suficients recerques i 
impressions, en primera pàgina.

Per això serà més fàcil emprendre una estratègia de màrqueting a 
Internet fora del mur. Ara Google permetrà accedir a informacions 
en recerques. D’aquesta manera des de Google coneixerem les 
tendències sense entrar a Twitter. Detectarà temes i converses 
parlades d’un tema en concret a Facebook, que Google llançarà 
en primeres posicions de les SERP amb més recerques. No serà 
el mateix que a Twitter, que mesura el grau de missatges que con-
tenen una paraula, frase, o hashtag. (de Programa Publicidad)

ModiFace Live, o com afegir efectes a 
transmissions en vídeo en temps real

ModiFace Live és una app que 
permet afegir efectes a vídeos en 
temps real. L’app s’especialitza a 
incloure efectes de maquillatge en 
les transmissions en viu. L’app per 
a iOS inclou paletes de maquillatge, 

lents de contacte, blanquejador de dents, entre altres opcions. En tots 
els casos, es pot previsualitzar els canvis en el vídeo en temps real.

Es poden barrejar múltiples efectes per aconseguir l’aparença 
que volen. També es pot afegir l’efecte ‘Emoji’ perquè el rostre 
llueixi com una caricatura. Els usuaris poden lliscar a la pantalla 
per comparar ràpidament el seu aspecte actual amb els efectes 
i es pot modificar la intensitat de cadascun d’ells. 

Els usuaris poden gravar i compartir en aplicacions de missat-
geria com Facebook Messenger. La millor part és que alguns 
dels efectes han amagat sorpreses quan els usuaris interac-
tuen amb ells, com ara besar per a canviar el color dels llavis 
o elevar les celles per canviar el color d’ulls. Els lectors d’El 
Butlletí de l’associació AMIC poden veure una demo d’aquesta 
eina CLICANT AQUÍ  (d’El Deber Tendencias)

Archive.org: 5.000 pelis de domini públic 
que es poden veure en streaming

Segons es llegeix a la xarxa, Archive.org és la història viva 
d’Internet Aquesta iniciativa guarda la major part dels llocs web 

NOVES EINES
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d’Internet i alberga obres culturals de domini públic o amb lli-
cències. Archive.org és el lloc ideal per a realitzar investiga-
cions històriques sobre Internet. Aquest projecte filantròpic, 
que es dedica des de 1996 a recollir sistemàticament còpies 
dels llocs web de tot el món, permet estudiar la seva evolu-
ció i tafanejar sobre com eren fa 11 anys, si és que existien, 
quan començava la popularització internacional de la Xarxa. Al 
mateix temps, Archive.org es caracteritza per albergar música, 
pel·lícules, llibres i programes que han passat al domini públic, 
perquè ja ha transcorregut el període de vigència dels drets 
després de la mort de l’autor, o que tenen una llicència flexible 
que permet la seva distribució sense ànim de lucre, com és el 
cas de les Creative Commons. 

Des de curtmetratges fins a pel·lícules de cinema mut, comè-
dies, cinema negre, cinema de terror i ciència-ficció. El web 
archive.org posa a la nostra disposició, de forma gratuïta, 
al voltant de 5.000 pel·lícules de domini públic per veure en 
streaming. A més, també hi ha disponible un extens material 
d’arxiu de vídeo amb imatges d’esdeveniments reals (tests de 
bombes atòmiques, el desastre del Challenger o el Hinderbug, 
l’execució de Mussolini, l’aterratge de Charles Linderberg, di-
verses batalles de la II Guerra Mundial, etc).

En l’actualitat disposen de 85.000 milions de pàgines web, el 
que constitueix tot un indicador de la magnitud del seu treball. 
Els usuaris poden consultar les pàgines emmagatzemades a 
Archive.org a través d’un cercador que han anomenat Wayback 
Machine. D’aquesta manera, és possible veure com era el por-
tal Yahoo! El 1996, o com era l’aspecte de l’empresa que va 
revolucionar el panorama musical el 1999 amb el seu programa 
de P2P, Napster; o com han anat canviant els logotips de les 
pàgines preferides de cada lector en el transcurs dels anys. (de 
Consumer)

NOVES EINES
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El TERMCAT publica una infografia 
amb els termes més rellevants sobre 
el canvi climàtic

Amb motiu de la 21a Conferència de les Parts sobre Canvi Cli-
màtic en el marc de les Nacions Unides, que s’ha fet fa uns dies a 
París, que ha reunit més de 150 caps d’Estat per combatre el can-
vi climàtic, el Centre de Terminologia TERMCAT, en col·laboració 
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de 
Barcelona, publica la infografia Canvi climàtic. Termes clau.

La publicació inclou una desena de termes en català, amb la 
corresponent definició, entre els quals destaquen els relacio-
nats amb les causes que provoquen l’escalfament global del 
planeta: efecte d’hivernacle, gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH), petjada de carboni, CO2 equivalent... El producte re-
presenta un avançament de la publicació en línia de la segona 
edició del Diccionari de gestió ambiental, que està elaborant 
el TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el suport de la 
Diputació de Barcelona, i s’acompanya d’un relat visual explica-
tiu, que pretén facilitar la màxima difusió dels termes destacats.

Els lectors d’El Butlletí d’AMIC poden accedir a aquesta infogra-
fia CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

NOVES EINES
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L’STEI-i organitza unes jornades 
sobre l’espai de comunicació en 
català a les Balears
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

  
L’STEI-i, ha organitzat per avui i demà, dies 18 i 19, unes jor-
nades sobre l’Espai de comunicació en català: Els mitjans de 
comunicació i l’entorn escolar. Aquestes jornades estan rela-
cionades amb la Campanya que impulsa l’STEI i els seus sin-
dicats del Principat i del País Valencià (USTEC-STEs i STEPV-
Intersindical valenciana) des de la Plataforma d’Enllaçats per 
la Llengua i que es fa per tot el territori dels Països Catalans.

“Ara que els governs de les Illes Balears i del País Valencià en 
són més favorables voldríem fer una aportació a la reflexió i 
al debat. Volem aportar arguments d’experts i experiència dels 
professionals de la comunicació, tan de premsa, mitjans digi-
tals, ràdio o TV, per poder recollir les propostes que s’hi facin i 
extreure’n conclusions pertinents que es farien arribar als dife-
rents governs que tenen la responsabilitat de dur endavant la 
normalització lingüística i de fer realitat aquest espai de comu-
nicació en català”,  assegura el sindicat.

“Sabem que els mestres i professors, arreu de les escoles de 
tot el territori, fan feina per la normalització del català i també 
sabem que, perquè la normalització sigui efectiva, també s’ha 
de normalitzar l’entorn escolar, principalment els mitjans de co-
municació, l’administració i l’ús social de la llengua”, s’explica 
en el comunicat sindical. 

Per aquesta tarda és prevista la conferència inaugural: Espai 
de comunicació en català: caprici o necessitat?, a càrrec de 
Josep Gifreu, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, 
de Barcelona. Després, la primera taula rodona: Entre la prem-
sa escrita, la digital i les xarxes socials: la nova comunicació, 
per Joan Riera, subdirector del Diario de Mallorca; Cristina Ros, 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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directora de l’Ara Balears; Miquel Serra, director d’Última Hora; 
Francesc Viadel, sociòleg, professor de la Universitat Blanquer-
na i periodista de la Veu del País Valencià i un representant de 
la Premsa Forana, amb la moderació de Jaume Oliver, perio-
dista de RTVE.

Demà, dissabte, segona taula rodona: La ràdio: mans lliures, 
immediatesa i proximitat. Sara Riera, corresponsal de Cata-
lunya Ràdio a les Illes Balears; Tomeu Martí, director d’Ona 
Mediterrània; Xavier Milian, Ràdio Terra, la ràdio dels Països 
Catalans, amb la moderació de Toni Gomila, representant del 
Sindicat de Periodistes. Després, la conferència La normalit-
zació lingüística dins i fora de l’escola. Mitjans de comunicació 
i entorn escolar, per Bernat Joan, sociolingüista, catedràtic de 
llengua i literatura catalana i escriptor. 

A migdia, la tercera taula rodona: Televisió i reciprocitat: la força 
de les imatges. Vicent Sanchis, periodista i professor de la Uni-
versitat Ramon Llull (URL), de Barcelona; Margalida Solivelles, 
corresponsal de TV3 a les Illes Balears; Pau Fons, director de 
RTVE a les Illes Balears. Amàlia Garrigós, periodista i treballa-
dora de la clausurada Radiotelevisió valencianes, i un repre-
semtant de la ràdio tleisió balear, amb la moderació de Ferran 

Gomila, president de l’Associació Voltor. Les jornades Espai de 
comunicació en català es tanquen amb la lectura de les prime-
res conclusions.

Creats uns ajuts universitaris per al 
foment de la innovació audiovisual

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la Secretaria 
d’Universitats i Recerca de la Generalitat i les dotze universitats 
catalanes impulsen els ajuts comUNIca per al foment del ta-
lent jove en continguts audiovisuals. El projecte té per objectiu 
promoure la creació i la innovació per potenciar el talent dels 
estudiants que s’estan formant en estudis de grau vinculats al 
món audiovisual. 

Els impulsors recalquen que la iniciativa ha de permetre millo-
rar la base per a la formació dels futurs professionals del món 
de la indústria audiovisual, tot contribuint al desenvolupament 
i la innovació del sector a Catalunya. També es destaca que 
comUNIca suposa una nova via per a la transferència de talent 
creatiu a les empreses i institucions del sector, la qual n’hauria 
d’afavorir la competitivitat i la internacionalització.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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El termini per presentar propostes en la primera convocatòria 
finalitza el 22 de febrer. Els projectes de programes o continguts 
audiovisuals han de ser originals i inèdits, poden estar en qual-
sevol format, i ser propostes de qualsevol gènere i temàtica. Hi 
poden participar els actuals estudiants de graus vinculats a la 
comunicació audiovisual oferts per les universitats del Sistema 
Universitari Català, a més de les persones que obtinguessin el 
títol durant el curs 2014-2015. Els projectes es poden presentar 
individualment o en grup, i han de comptar amb la supervisió 
i vistiplau d’un professor del grau que cursi o hagin cursat els 
sol·licitants.

Les sol·licituds es poden formalitzar a través de l’Agència de 
Gestió dels Ajuts Universitaris i de Recerca, responsable de la 
gestió i el tràmit dels ajuts, només cal CLICAR AQUÍ  

Maria Josep Recoder, nova degana de 
la Facultat de Comunicació de la UAB

La junta de la Facultat ha donat el vistiplau a la única candida-
tura presentada, encapçalada per la doctora María Josep Re-
coder Sellarès, professora titular de Documentació, que per tant 

ha estat escollida nova degana de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona per als 
propers tres anys, en substitució del doctor Josep Maria Català 
i Domènech, qui exercia el càrrec des de 2010. La candidatura 
ha obtingut 41 vots a favor, un vot en blanc i un altre de nul.

L’equip de Recoder es completa amb Carles Llorens, secretari 
i vicedegà de relacions institucionals; David Paloma, vicedegà 
de Docència, Professorat i Estudiants; Antoni Vidal, vicedegà 
d’Economia, Innovació, Infraestructures i UAB Campus Mèdia; 
Carme Ferré, vicedegana d’Intercanvis, Pràcticum, TFG i Alum-
ni, i Elisabet García, vicedegana d’Ordenació Acadèmica.

La nova degana ha estat coordinadora dels estudis de doctorat 
sobre Informació i Documentació a l’Era Digital, i la seva recer-
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ca s’ha centrat, principalment, en la documentació aplicada als 
mitjans de comunicació i a la traducció i la gestió de la informa-
ció.  (Foto: Capgros)(d’AEC)

David Parreño rep el premi periodístic 
Santi Massaguer

El teatre municipal de Palafrugell va acollir els populars premis 
Peix Fregit de Palafrugell i la presentació de l’edició del 2015 
del llibre Crònica d’un any. Dins l’acte es va fer entrega del pri-
mer premi d’articles periodístics Santi Massaguer, conegut pe-
riodista palafrugellenc que va morir el 2013. El premi va ser per 
a David Parreño, que el va rebre per l’article titulat Palafrugell 
podria acollir famílies de refugiats.

El llibre Crònica d’un any del 2015 va ser presentat per 
l’escriptora Rosa Regàs. Els premis els organitza l’equip 
Crònica d’un any i Edicions Baix Empordà amb el suport de 
l’Ajuntament de Palafrugell. (d’El Punt Avui)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Tendència de 2016: més contingut 
(i menys publicitat) per vendre a 
internet
Per Josep Lluís Micó, director del Grau de Periodisme (URL) / 
La Vanguardia Tendències

Set de cada deu venedors que operen a través d’internet es-
tan produint ara més contingut per a la seva audiència que 
fa un any, segons les dades del Content Màrqueting Institute. 
La tendència d’elaborar material útil per als consumidors amb 
l’objectiu de captar la seva atenció i incrementar el volum de 
negoci anirà a l’alça en 2016. Així, la consultora Nielsen i la 
tecnològica AOL calculen que actualment es comparteixen més 

de 27 milions d’aquestes peces al dia. Des de l’agència Zabis-
co s’afegeix que la producció d’infografia amb aquesta finalitat 
comercial augmenta un 1% cada jornada.

Analistes de CMO Council i Nielsen destaquen que les empre-
ses ja no confien com abans en les modalitats clàssiques de 
comunicació i publicidad. El format audiovisual, especialment, 
el vídeo, s’imposa en aquest context. A més, els tècnics de Li-
bris assenyalen que aquests continguts es beneficien d’altres 
estratègies com la col·laboració entre companyies i també en-
tre organitzacions i clients; l’automatització de la distribució i la 
gestió del material en línia, etc.

La proliferació de pantalles i dispositius als que diàriament es 
treuen el cap milions de persones a tot el món està dificultant 
com en cap altra època el treball d’autors i distribuïdors de con-
tinguts de tot tipus. També dels publicitaris. Per aquesta raó, les 
decisions sobre la inversió en la promoció de productes i ser-
veis no sempre s’adapten al ritme al qual evoluciona el mercat.

Per exemple, la consultora Nielsen ha detectat que les empre-
ses de bricolatge no han dedicat en les últimes temporades 
més del 5% del seu pressupost a espots emesos als Estats 
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Units durant les pauses en els informatius audiovisuals, però, 
la meitat de les vendes a aquesta indústria es donen entre es-
pectadors de notícies.

Una cosa similar passa en un sector molt diferent. Així, només 
el 2,5% del milió i mig d’euros destinats a la televisió -digital, 
cable, satèl·lit ...- per magatzems comercials nord-americans 
en un exercici ha anat a parar a espais sobre consells sobre 
alimentació, viatges, estil de vida, etc., tot i que la despesa dels 
espectadors d’aquest tipus de programes en les grans superfí-
cies suposa el 46% del total.

Amb la meitat dels navegants que consulten notícies a la web 
utilitzant programari per bloquejar la publicitat digital, al contin-
gut patrocinat per anunciants no li queda més remei que créixer 
i incrementar la seva presència a tot tipus de pàgines i serveis. 

Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi des-
envolupat per l’empresa YouGov per a l’Institut Reuters per a 
l’Estudi del Periodisme en què també s’especifica que el 43% 
dels lectors nord-americans i el 33% dels britànics s’han sentit 
“decebuts “o” enganyats “en llegir material d’aquest tipus, apa-
rentment informatiu, però en realitat pagat per una marca.

No obstant això, els autors d’aquesta investigació subratllen 
que aquesta fórmula s’estendrà el 2016 tant per mitjans clàs-
sics com per plataformes 2.0. Segons recorden els experts, 
l’aspecte dels missatges d’aquesta naturalesa que apareixen 
en xarxes socials com Facebook o Twitter els permet camuflar-
sense massa problemes entre milions de posts i tuits conven-
cionals. 

El mètode és lucratiu i, en contra del que es podria pensar, 
gaudeix d’una certa tradició, si es considera que els publirepor-
tatges i els suplements porten anys difonent-se en la premsa, 
la ràdio i la televisió.
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La qualitat dels continguts, la 
resposta als “adblockers”
Per Miguel Ochoa, director general de Sociomantic / El Econo-
mista

Els bloquejadors d’anuncis provocaran la destrucció de milers 
de llocs de treball, salaris encara més baixos de molts empleats 
i el final de l’accés universal a continguts i serveis del nostre 
interès.

Quan miro enrere i faig un repàs de totes les invencions i les 
innovacions que hem presenciat al llarg d’aquests últims 15 
anys, sempre arribo a la conclusió que cap sector ha viscut 
una dinàmica de canvis ni una evolució tan ràpida com el de la 

publicitat en línia. L’immens creixement d’Internet i la imparable 
sofisticació tècnica han provocat que aquesta publicitat es pu-
gui reinventar de manera constant.

Som molts els que ens hem beneficiat d’aquest creixement. En 
primer lloc, els editors de continguts que han estat els veritables 
artífexs d’una World Wide Web democràtica. En segon lloc, 
els especialistes en publicitat -incloent l’imprescindible sector 
tecnològic- que han estat afavoridors de la viabilitat del sector 
gràcies al suport econòmic que representen. A continuació, els 
usuaris, grup del qual tots participem i que, com mai abans en 
la història, gaudeix d’un accés universal i gratuït a un coneixe-
ment sense límits. I, finalment, els anunciants, que han sabut 
aprofitar les constants i noves oportunitats que Internet ofereix 
pel que fa a comunicació amb clients es refereix, aportant una 
innovadora, atractiva i creixent personalització.

En definitiva, vivim en una època daurada de la publicitat en 
la qual als professionals de la indústria se’ns presenta, un cop 
més, la necessitat de sotmetre’ns a un exercici d’autoavaluació 
i continuar en el camí de la millora. Sense això, aquesta opor-
tunitat la vam trobar amagada després d’una ‘amenaça’ que 
planteja un interessant debat fins i tot en els àmbits més gene-
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ralistes de la nostra societat: la possibilitat que se li està oferint 
als navegants d’eliminar la publicitat de la seva experiència web 
gràcies als adblockers.

Aquestes aplicacions, que no són més que eines que serveixen 
per eliminar la publicitat de les webs, han estat un gran ob-
jecte de preocupació per part de la indústria, que porta mesos 
enfrontant-se a ells i manifestant-se contra la irresponsabilitat 
i la lleugeresa amb què es faciliten aquest tipus de pràctiques 
que amenacen el treball de centenars de milers de treballadors.

El foc del debat ha estat avivat de manera populista i poc trans-
parent per partícips amb interessos allunyats de la causa que 
pretenien defensar. Com a exemple més clar, ja estan oferint la 
possibilitat a anunciants i editors a tot el món de passar el seu 

propi filtre; la qual cosa es tradueix en la següent equació: com 
més usuaris s’abracin a la seva causa, major volum de clients 
potencials -i més peatge-podran oferir als anunciants que es 
pleguin al seu xantatge.

Davant d’aquesta situació, la indústria no ha de ser autocom-
plaent. L’actuar de manera pràctica pot ser la solució a una 
situació que està enfrontant cada vegada més i més profes-
sionals del sector. Al meu entendre, no hem de limitar-nos a 
examinar la perversitat de les companyies darrere d’aquestes 
eines, la demagògia amb la que abanderen la causa, els veri-
tables interessos que oculten o el mal que estan causant, sinó 
tractar de fer alguna cosa. La quantitat de formats agressius, la 
freqüència infinita d’algunes campanyes, els missatges engan-
yosos que ofereixen algunes marques i, en definitiva, la manca 
de rellevància en l’experiència publicitària dels usuaris, pot es-
tar afavorint la percepció de l’usuari que està pagant un preu 
massa alt per l’accés al contingut que necessita.

La cura del missatge, la selecció del mitjà i del format, l’adopció 
de tecnologies que permetin la personalització i la comunicació 
més directa amb l’usuari són pilars fonamentals per assegurar 
una relació duradora i de mutu benefici entre marques i clients. 
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És imprescindible que tots contribuïm a adoptar les mesures 
necessàries que assegurin la penalització o eliminació definiti-
va del model per a aquells agents que no proporcionin el degut 
respecte a l’usuari. El que al cap i a la fi hem de pensar és que 
aquest és innocent en prendre la decisió de sortir-se del model 
a causa de les males pràctiques d’uns pocs a causa del desco-
neixement de la realitat que s’amaga rere l’estructura de la seva 
experiència publicitària. I en això no podem culpar.

La solució del problema, però, pot estar més a prop sempre 
que els professionals de la indústria busquem solucions con-
juntes. La indústria, els anunciants i els editors hem d’esforçar-
nos en la defensa d’un model publicitari que situï l’usuari en 
el centre de qualsevol estratègia per oferir-los una experiència 
publicitària rellevant, atractiva i sobretot justa. Com a col·lectiu, 
tenim l’obligació d’aprofitar aquesta oportunitat, de realitzar au-
tocrítica i analitzar a fons en quina mesura l’èxit de aquests 
adblockers respon a males pràctiques o abusos en el sector 
publicitari.

Malgrat tot l’enrenou, no veig, personalment, un apocalipsi del 
model publicitari. La lògica i el sentit comú acaben sempre per 
imposar-se, i estic segur que tots nosaltres –usuaris- acabarem 

entenent que la popularització d’aquestes eines no beneficia 
ningú, sinó que per contra, implica la destrucció de milers de 
llocs de treball, la injusta retribució de molts llocs de treball i fins 
i tot des de la perspectiva més egoista: el final del nostre accés 
universal a continguts i serveis del nostre interès. Aprofitem les 
problemàtiques per millorar i oferir sempre un millor servei als 
nostres clients.
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Neus Bonet: S’ha de reivindicar el 
periodisme local
Per Gemma Busquets / El Punt Avui

La Neus Bonet, que treballa a Catalunya Ràdio i és presidenta 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya ens diu frases durant 
la nostra conversa que fan reflexionar: “L’informe de la BBC 
sobre el futur assegurava que el periodisme existirà per la in-
formació de proximitat”.  “Ens toca detectar quines fonts són 
bones i quines no”. “No tot és periodisme a les xarxes socials”. 

“No hi ha mestratge a les redaccions: no es contracta gent jove 
i els mestres se’ls ha jubilat; hi ha una interrupció generacional”. 

Un company em comentava fa poc que estem en un mo-
ment per fer el millor periodisme però també el pitjor...
Ens toca detectar quines fonts són bones i quines no. No tot 
és periodisme a les xarxes socials. Crec que tenim a l’abast, si 
em parles d’eines tecnològiques per fer el millor, i si em parles 
estrictament de deontologia professional, també. Falta que ens 
hi posem i recuperem la manera de treballar de sempre perquè 
a vegades la tecnologia el que ens ha portat és a distreure’ns 
una mica de la feina que hem de fer la qual és no quedar-nos 
a la taula, per més facilitats tecnològiques que tinguem, sinó 
sortir al carrer i parlar amb la gent. Fa poc, en el lliurament del 
premi Vázquez Montalbán que vam atorgar al periodista Andreu 
Missé, ens deia, “tranquils, que aquest ofici no s’acaba” i recor-
dava que Vázquez Montalbán escoltava més que no parlava. 
Al final es tracta d’això, de sortir al carrer, de saber què passa i 
prendre el pols. En Missé també va fer una altra reflexió que em 
va agradar molt i és la següent: És la nostra feina que en una 
entrevista, el personatge estigui incòmode, li posem difícil. No 
hem d’estar bé amb els poders econòmics i polítics sinó hem 
de burxar perquè la gent que ens llegeix, ens veu o ens escolta 
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tingui, no la veritat absoluta que no existeix, sinó el dibuix real 
de la situació.

La solució és sortir al carrer? Dignificar el periodisme és des-
enquistar les redaccions de segons quines males rutines?
Estem parlant d’una redacció convencional d’una tele, ràdio o 
diari que cada cop n’hi ha menys. Fa uns tres anys, el catedràtic 
de Periodisme de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Lluís 
Micó va fer un estudi en el que deia que només un de cada qua-
tre periodistes treballarà en una redacció convencional. 

Per què? 
Perquè ara no es contracta, la crisi s’ha emportat per endavant 
les estructures que havien funcionat als anys vuitanta i noranta. 
I els professionals s’han d’establir ja bé com autònoms, fer de 
community manager…la redacció tal i com la coneixerem serà 
cada cop menys freqüent. Per altra banda, seria molt diferent 
que m’haguessis enviat el qüestionari per demanar que et con-
testés les preguntes i en canvi ens hem trobat i fas l’entrevista 
cara a cara, en el marc de la seu del Col·legi.

En definitiva, recuperar les maneres de fer de sempre.
Les de sempre. I fer, crear contactes. No esperar la nota de 

premsa que ens arriba i amb tota la legitimitat és interessada. 
De fet, la majoria d’informació que rebem és interessada per 
això hem de recuperar els contactes, les fonts però sobretot 
prendre-li la pols al carrer, que és el que heu fet en El Punt Avui 
i ara també en aquesta nova aposta. Fa molt poc temps, deu 
fer cosa d’un any, l’informe de la BBC sobre el futur assegurava 
que el periodisme existirà per la informació local, de proximitat. 
Per què? Perquè la notícia del que passa a la Xina, el que diu 
Al Jazzera ho tens de seguida en canvi és molt més difícil saber 
què ha passat al costat de casa.

Un president del CAC va dir en una ocasió que era molt 
més difícil treure notícies sobre el teu poble que de la Xina.
Perquè al teu poble surts cada dia i et coneixen. Jo vaig co-
mençar als mitjans locals i tothom et qüestiona allò que has dit 
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i perquè ho has dit i d’on ho has tret i t’enfrontes a les persones 
però és un periodisme que serveix, és útil... també requereix 
d’una manera de fer molt curosa.

De totes maneres la informació de proximitat, des de Bar-
celona, s’ha tractat des del folklorisme. Cal reivindicar una 
mirada local dins la globalitat?
Crec que sí, l’haurem de reivindicar. Quan tens un problema, el 
teu alcalde és l’estament més pròxim que el president de la Ge-
neralitat. La informació de proximitat és el que et dóna la mesura 
de com vius, segons els teus paràmetres: de quins serveis dis-
poses, dels centres d’atenció primària, de les escoles bressols...

És el periodisme que se surt de l’agenda oficial?
Et dóna la notícia que no t’apareix en la tauleta o en el mòbil. 
Molta gent se’n va a viure fora de la gran ciutat i cada cop més 
vol estar assabentada del seu municipi perquè hi està vinculada.

Quina radiografia fa del sector?
Jo vull ser optimista. Quan vaig començar, vaig tenir sort, va 
haver-hi algú que va voler fer mestratge amb mi, algú de la pro-
fessió que va ser generós, i va ser en Carles Francino, a Ràdio 
Reus: em va explicar tots els ets i uts d’aquesta feina, com es 

feien les coses, on s’havia d’anar… recordo que aprenies molt 
també a les redaccions escoltant els companys com parlaven 
per telèfon per aconseguir les informacions, quines preguntes 
es feien, com discutien també per enfocar els temes... Ara això 
s’ha perdut perquè no es contracta gent jove i els mestres se’ls 
ha jubilat; hi ha una interrupció generacional. I vaig entrar al 
Col·legi de Periodistes, no com si fos un deure, però sí per aju-
dar amb el que es pugui a la gent que comença. Però també 
a la gent veterana que s’ha quedat al carrer i no té res. Hi ha 
el Centre de Formació que va com un tro: ve gent de la meva 
edat –en faré 56 anys– que s’ha quedat al carrer i es vol posar 
al dia perquè no té habilitats digitals, o no sap què és fer de 
community manager i ha vist una oferta a la borsa. També hem 
creat una plataforma, Repor.cat, a partir d’unes beques, que 
funciona com una mini redacció digital: la gent jove cobreix els 
actes que organitzem i el millor tema el bonifiquem econòmica-
ment; és una manera d’incentivar i d’aprendre de la gent més 
gran que de tant en tant fa classes de mestratge com ara com 
s’entrena el criteri. Nosaltres l’hem entrenat perquè hem après 
dels companys i també per trajectòria.

Els periodistes han resistit diverses reconversions, sobre-
tot els de la premsa. Internet ha canviat el paradigma. En 
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quina fase estem, ara, amb la incidència de les xarxes so-
cials?
Les xarxes socials són canals de comunicació, el que passa 
que és un canal on hi ha molt de soroll. Saber destriar el que 
periodísticament és interessant i el que no, és la nostra feina, 
sempre hi quant, lectors, espectadors i oients ho vulguin com-
prar. També hi ha un problema de credibilitat. Ara es vol parti-
cipar, comentar la notícia, i les xarxes ho han afavorit molt. És 
bo que gent que no ho ha pogut fer mai s’expressi, digui el què 
pensa sempre hi quant no hi hagi insults i no sigui anònim. A 
nosaltres ens toca detectar quines fonts són bones i quines no. 
No tot és periodisme a les xarxes socials.

Twitter i Facebook han esdevingut com un gran quiosc vir-
tul: cada cop més els usuaris no entren a la web del mitjà 
sinó que hi accedeixen a partir de la notícia enllaçada a 
xarxes.
Cert és que arribes a més gent, tens més audiència però també 
cada cop més és informació a la carta: l’audiència es fa la seva 
selecció informativa també. Al final els mitjans s’hauran de re-
convertir. Ara els mitjans audiovisuals ho som tots, fins i tot els 
diaris. El que abans era ‘la premsa’ ara s’ha desdibuixat i s’ha 
barrejat perquè també inclouen vídeos en els webs. Crec que 

si ho sabem aprofitar és una bona manera d’arribar a la nostra 
audiència.

Estem en campanya. No hi ha voluntat política per acabar 
amb els blocs?
No. Portem més de deu anys al Col·legi barallant-nos amb 
aquesta qüestió. Si n’hi hagués ja s’hauria acabat. El que em 
fa gràcia és escoltar segons quins polítics queixar-se de tenir 
només tres minuts quant saben que s’haurien d’haver posat les 
piles per resoldre-ho. Els blocs són una anomalia democràti-
ca a Europa, dit per la Federació de Periodistes Europeus, pel 
Parlament Europeu, per tothom... i no és una queixa gremial. 
Perquè vulnera el dret a la informació de la ciutadania. I sembla 
que als polítics ja els està bé: És com si els polítics et diguessin 
que no els agrada el que fas durant tot l’any i et controlen ara 
perquè en tenen l’oportunitat.

I s’erosiona encara més el mitjà públic?
Sí, es queixen que amb la nostra queixa perden credibilitat les 
informacions polítiques i nosaltres ens queixem que amb la 
seva ordre, mètode i organització fan perdre la credibilitat dels 
periodistes i també dels mitjans que estem obligats a fer-ho.
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Cap al nou World Press Trends: La 
publicitat mòbil mundial assolirà els 
48 mil milions en ingressos el 2017
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

En el darrer World Press Trends, que organitza la WAN, es van 
produir dues fites importants que estan impactant editorial em-
preses periodístiques i les estratègies comercials de tot el món: 

1) els ingressos de circulació de diaris internacionals són més 
grans que els ingressos publicitaris dels diaris per primera ve-
gada en aquest segle. 

2) L’any passat va ser l’any en què l’ús de l’anomenat Internet es-
criptori a nivell mundial va disminuir a favor de la telefonia mòbil.

Les dues tendències i més es presenten a World Press Trends, 
l’enquesta anual publicada per l’Associació Mundial de Dia-
ris i Editors de Notícies (WAN-IFRA). L’enquesta World Press 
Trends inclou dades de més de 70 estats, que representen més 
del 90 per cent del valor de la indústria global. Les dades es va 
recopilar a través d’una empresa enorme per dotzenes de diaris 
nacionals i associacions de mitjans de comunicació i el gene-
rós suport dels proveïdors de dades globals: Zenith Optimedia, 
IPSOS, ComScore, el Centre d’Investigació Pew, la memòria 
RAM, i la UIT.

Gràcies a aquesta àmplia cooperació, l’investigació d’enguany ofe-
reix una imatge més precisa que mai de la forma de notícies que 
es consumeixen en les diverses plataformes. La base de dades de 
l’informe World Press Trends, que inclou totes les dades recollides, 
es complementa amb el World Press Trends informe, publicat per 
separat i que inclou els resultats de l’anàlisi de WAN-IFRA.

L’estudi dóna resultats sorprenents
Premsa genera 163 mil milions d’euros en ingressos per circu-

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

lació i ingressos per publicitat el 2014 -més gran que la indús-
tria editorial de llibres, música o pel·lícules-. 84.000 mil milions 
d’euros provenien de la impressió i circulació digital, mentre 
que 80 mil milions provenien de la publicitat, segons l’enquesta.

Al llarg del segle 20, la publicitat va créixer un 80 per cent dels 
ingressos en alguns mercats. La proporció varia d’un mercat 
a un altre: en alguns mercats europeus i asiàtics, la publicitat 
podria aportar el 40 per cent dels ingressos.

No obstant això, l’enquesta mostra que els ingressos publicita-
ris dels diaris estan caient gairebé a tot arreu, mentre que els 
ingressos de circulació són relativament estables.

En molts estats, les xifres combinades per a lectors digitals i 
impresos indiquen que més del 80 per cent dels adults llegeixen 
els periòdics en paper, almenys, una vegada al mes. A mesu-
ra que es desenvolupen noves metodologies de mesurament 
d’audiència que s’estenen al mòbil i a la tauleta, s’està veient 
una forta evidència que el contingut originat pel periòdic arriba 
avui dia a més gent que mai. De fet, la WAN ha estat dient des 
de fa molts anys que “aquest any serà l’any de la telefonia mò-
bil”, i en 2014 es donava el cas. 

Algunes projeccions: La publicitat mòbil s’espera que arribi als 
48 mil milions en ingressos el 2017; aplicacions mòbils s’estan 
convertint en un mercat global important, s’espera que arribi als 
64 mil milions a nivell mundial en 2017, el que representa una 
altra gran oportunitat per als editors; i comerç mòbil és vist com 
el més gran impulsor del creixement d’Internet mòbil, amb 470 
mil milions d’euros en vendes esperades per a l’any 2017.

La WAN allibera els resultats de l’enquesta cada any a la seva 
anual World News Media Congress, que l’any vinent, 2016, 
durà l’esdeveniment a Cartagena, Colòmbia, del 12 al 14 de 
juny. Aquest Butlletí de l’associació AMIC permet als seus lec-
tors descobrir la base de dades, només cal CLICAR AQUÍ 
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Quin és l’impacte potencial de les 
eines de periodisme de dades?
Per Raymond Joseph / International Center for Journalists

A vegades les millors idees per a una història sorgeixen d’una 
conversa a l’atzar que porta a un instant d’il·luminació.

Aquest va ser el cas de Living on the Edge, una història multimè-
dia basada en dades i produïda per Kim Harrisberg, que acaba 
de guanyar la categoria online del premi Periodista de l’Any Vo-
dacom, el concurs periodístic més prestigiós de Sud-àfrica.

“Aquesta història mostra una utilització brillant del mitjà digital 
per desenvolupar el que podria haver estat un reportatge estàn-

dard d’interès humà”, va dir un dels jutges, Arthur Goldstuck, en 
el text del premi. “Combina text, vídeo, imatges, gràfics, taules 
i enllaços a documents i fonts per recolzar i verificar declara-
cions i cites, en una forma estèticament agradable. Està ben 
explicada i ben presentada, esdevenint un model en línia de la 
cobertura d’una temàtica“.

La història va tenir la seva gènesi en dues converses a l’atzar de 
Adi Eyal, que dirigeix  Code for South Africa, una organització de 
tecnologia cívica sense ànim de lucre situada a Ciutat del Cap. La 
primera va ser amb la seva empleada domèstica, quan va descobrir 
que ella gastava el 20% del seu salari mensual en transport. Ell 
immediatament va augmentar el seu sou, però va comprendre que 
molts altres ocupadors probablement també desconeguessin les 
circumstàncies personals de les seves treballadores domèstiques.

Poc després estava en un aniversari infantil i va escoltar a un 
grup de dones de classe mitja parlant sobre el què pagaven al 
seu personal domèstic, basant-se únicament en una legislació 
de salaris mínims  (amb paràmetres molt baixos).

“Hi ha al voltant d’un milió de treballadores domèstiques a Sud-
àfrica i fan una feina important, com ajudar a criar als nostres 
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fills. Però quan es tracta de decidir sobre un salari just, els em-
presaris recorren a amics i veïns per demanar consell”, diu Eyal.

Com a tècnic i talentós analista de dades, Eyal es va disposar 
a trobar una solució tecnològica, però ha insistit que aquesta 
havia d’estar recolzada per una investigació adequada. Així que 
li va oferir una beca a un estudiant de Harvard, Osman Siddi-
qi, que va arribar a Sud-àfrica com a part del seu programa 
de mestratge, per a realitzar una investigació amb l’objectiu de 
crear una calculadora que ajudés als ocupadors a arribar a un 
salari just per les seves treballadores domèstiques.

“No és una eina per avergonyir als ocupadors, sinó més aviat 
per educar-los i ajudar-los a fer-se una millor idea de les cir-
cumstàncies personals de qui és una part integral de la seva 
llar”, diu Eyal.

El següent pas va ser posar un rostre humà a la història per-
què les dades cobressin vida. Harrisberg va aconseguir fer això 
centrant-se en tres dones i les seves circumstàncies personals.

Code for South Africa protagonitza l’intent d’incorporar una cultura 
del periodisme de dades en les redaccions de Sud-àfrica, i el re-

portatge va voler mostrar de quina manera les dades poden cobrar 
vida de manera interessant i accessible. Com a editor del repor-
tatge, també vaig voler mostrar que el periodisme de dades és 
una espècie d’equip esportiu que reuneix persones amb diferents 
habilitats. L’objectiu va ser demostrar que és possible usar eines 
gratuïtes i també altres ja existents per explicar una història.

Així que fem servir la plataforma Storybuilder i afegim i in-
crustem quadres interactius i gràfics de Wazimap per proveir 
al reportatge de context. La calculadora va ser construïda pel 
programador Petrus Janse van Rensburg i la història va ser 
dissenyada per Jason Norwood-Young.

Part de l’estratègia a llarg termini va ser també construir una 
història que pogués ser relocalitzada fàcilment amb només can-
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viar els estudis de cas i les incrustacions de Wazimap, man-
tenint l’abast nacional del reportatge i la tecnologia subjacent. 
Diverses publicacions ja han expressat un interès en la regio-
nalització de la història, i estem confeccionant guies editorials i 
tecnològiques senzilles perquè puguin personalitzar-la.

Considerem que fer que la reutilització de la història sigui sim-
ple i barata és una manera de perllongar la seva vida i abast. El 
pla és fer-lo més sovint amb altres reportatges en el futur.

Des del principi la intenció va ser que la calculadora tingués una 
vida més enllà de la història de les treballadores domèstiques. 
La informació en l’eina es relaciona amb diferents tipus de tre-
balladors. Per tant, ara estem planejant fer un reportatge sobre 
els treballadors de la indústria del allotjament, particularment 
sobre l’explotació hotelera. La calculadora estarà una vegada 
més en el cor de la història, com una eina que els treballadors 
podran utilitzar per calcular el que haurien de guanyar i per llui-
tar per un millor sou.

També incloem un formulari de Google en el reportatge sobre 
les treballadores domèstiques amb dues preguntes: on vius i 
quant li pagues a la teva treballadora domèstica? Això va atreu-

re 12.500 respostes, creant una valuosa base de dades nacio-
nal sobre aquests salaris. Al seu torn, va conduir a un  repor-
tatge de seguiment que després va inspirar un bloc del becari 
ICFJ Chris Roper.

Així com hi va haver discussions que van donar vida a la his-
tòria, la història va donar vida a noves maneres de pensar sobre 
com estendre la vigència i l’abast de les peces periodístiques i 
les eines emprades. També esperem que convenci els periodis-
tes escèptics i a les redaccions que fer bona narració basada 
en dades no només és barat sinó també senzill.
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Dels vells apunts al working progress. 
Mirar enrere i adonar-nos-en del que 
s’hagués pogut fer 
Per Pere Font i Grasa, periodista

Remenar papers antics comporta la íntima satisfacció que les 
paraules que pronunciares públicament sobre periodisme, te-
nien base empírica i algun subratllat de la catàstrofe de l’avenir. 
Vull esmentar dos exemples. 

El primer. Conferència sobre periodisme el març de 1972  a 
l’Acadèmia Balmes de Sabadell. Deia als alumnes que  les 
condicions mínimes per arribar a ser periodista, eren, entre 
d’altres: formació en humanitats, coneixement d’idiomes, art fo-

togràfic i...taquimecanografia!. Al paper engroguit hi trobo una 
frase lapidària: “El periodista ha de trabajar tarde y temprano; 
por la mañana y por la noche; los días hàbiles y los domin-
gos; en Nochebuena y en Navidad para bien i para mal, hasta 
que la muerte nos separe”. No tinc constància si amb els anys 
un o dos dels assistents gaudiren amb la febre investigadora 
d’Henry Stanley. Aleshores, un servidor, que ja predicava en 
pro de la premsa local, volia inculcar-los dues qüestions bàsi-
ques: Actualitat i proximitat. 

Els apunts encarpetats em recorden que el 1972 els diaris es-
panyols tenien una tirada global de 2 milions 200 exemplars. Ho 
comparava amb França, 12 milions; Itàlia, 5; Anglaterra, 26. En 
el cas d’Espanya, també s’editaven casi 3 milions d’exemplars 
de revistes setmanals.  

El segon. Conferència a l’Institut de Formació Professional de 
Sabadell el febrer de 1986. No he trobat els apunts, però sí un 
programa anunciant la convocatòria i dos fulls mecanografiats 
amb les vendes de la premsa. Una columna amb les xifres de 
1978 i a l’altre les dades de 1986. El creixement, malgrat la 
desaparició d’algunes capçaleres, i el naixement d’altres, era 
evident i donava ales al negoci. Recordo que vaig queixar-me 
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públicament del fet que no es venguessin diaris a peu de carrer 
a l’estil del que jo recordava dels anys 50s. quan escoltava ho-
mes amb un feix de diaris cantant pel carrer: “Ciero, Cieroooo!!! 
La Prensa, La Prensaaa!!!” Periòdics de la tarda que dispo-
saven de poques hores de venda. Amb aital permissivitat –no-
més es podien cridar les capçaleres, però no les noticies-- el 
producte escrit s’acostava al client. Quelcom semblant s’hauria 
pogut fer, cridant a tot pulmó pels carrers!!!, durant la crisi del 
petroli dels anys 70s. 

Perquè no s’autoritzaren les vendes a la recerca del client es-
poràdic? Perquè a l’interior dels trens no era permès vendre 
premsa? Quan s’iniciava l’era del màrqueting, els quiosquers 
es mantenien rígids formant monopoli. O la distribució, no aju-
dant a fomentar economia d’escala incitant la venda. A saber 
vendre. Recordo que aquell 1986 digué a l’auditori que el món 
de la premsa, de la producció a les vendes, hauria d’actuar 
com els creadors del màrqueting de Coca Cola; es a dir, no 
deixant cap racó sense un punt de venda. L’exemple més clar 
l’havia vist a Londres, amb venedors “cantant” per cada can-
tonada. Un  altre exemple negatiu que vaig exposar: “S’estan 
obrint hipermercats, a quants d’ells heu trobat una prestatgeria 
amb diaris?” Fins els anys 2005-08 no es plantaren màquines 

expenedores en algun hiper. Pocs. Talment com catorze anys 
abans, també vaig llegir-los els tiratges dels diaris i revistes. 
Tiratges estables. Manquen nous lectors. Fatal. Ho podeu com-
provar en AQUEST GRÀFIC  
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Tanco els papers engroguits. Ara és ara. Dia de la Premsa Co-
marcal: El Born, 13 de novembre. En Jordi Molet, director gene-
ral d’El 9 Nou, es queixa amargament dels quiosquers: “Encara 
no estan informatitzats i els distribuïdors semblen els enemics 
del quiosquer i dels propis editors, ja que no se sap fins al cap 
de trenta cinc dies quants diaris s’han venut”.  Jordi Molet, se-
riós i contundent, informava que en poc temps havien tancat el 
30 per cent dels quioscos de Catalunya. Repetia coses ja dites 
en un recordat article a l’Avui, el 16 de març de 1990: “Tota 
la premsa comarcal ha fet durant anys un esforç considerable 
de professionalització i d’incorporació de noves tecnologies”. 
Un esforç sense continuïtat a la resta de baules de la cadena 
comercial, que semblava jugar en camp contrari. Malgrat tot, 
la premsa local i comarcal manté avui el tipus de la credibilitat 
amb nivells de lectura òptims.
 
Avui, el sector està en hores baixes. Paper o Internet? Aquells 
als que ens agrada tocar tinta impresa, sens fa difícil acceptar 
el que sembla irreversible. Però mai no sabrem si la implosió 
de les publicacions en xarxa no hauria d’haver lluitar mes afe-
rrissadament, si el paper hagués tingut defenses financeres su-
ficients amb iniciatives comercials implementades trenta anys 
abans; com ara: punts de venda arreu, eliminació de mono-

polis, augment del valor afegit de la publicació, foment de la 
lectura. No, no, ara no, quan el Nautilus està tocat i mig enfon-
sat, vull dir els anys 80s,  la dècada dels canvis brutals en els 
sistemes de venda, distribució i logística, que només tingueren 
repercussió parcial. Tot allò que aporta valor tangible per millo-
rar la sortida del producte al mercat, s’ha limitat a la auto-venda 
de cinturons, mocadors o ganivets. Un bé escàs. 

Subsistència i resistència del paper perquè pateix el virus de 
l’anar fent i veure-les venir, mentre cerquen capital pels diaris 
en línia. Si quan les vaques grasses el gegant de paper hagués 
estat un Sansón, no dic que ensorrés el temple de la xarxa 
doblegant les columnes, però sí que la fidelització dels clients 
de paper perduraria uns quants anys més, anant cap el trànsit 
on-line amb la capitalització necessària per crear el diari que 
exigeixen els clients de la segona generació dels nadius digital. 
Són els que estan convençuts que els nous temps han vingut 
per quedar-se. 

Els apunts engroguits, altrament joc periodístic de joventut, 
m’han servit per justificar allò que avui en dia sembla imparable: 
working progress.   
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