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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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Els mitjans digitals, la principal 
aposta periodística com a sortida 
laboral
Per Infoperiodistas

 
“Amb la digitalització han canviat, o millor, estan canviant, les 
maneres en les quals la societat s’informa i això obliga a un 
replantejament professional,” considera Luis Palacio, direc-
tor de l’”Informe Anual de la Professió Periodística”, que edita 
l’Associació de la Premsa de Madrid. De fet, el nombre total 
de mitjans i altres projectes periodístics llançats entre 2008 i 
2015, entre actius, tancats i sense actualitzar, ha estat de 579. 
Ara mateix, sobreviuen 458 mitjans i han tancat o no han ac-

tualitzat 121. La majoria dels mitjans són digitals, amb temàtica 
d’informació autonòmica i local, i la seva forma jurídica és una 
societat limitada i uns ingressos que es mantenen en nivells de 
mera subsistència.

Tanmateix, segons l’últim Informe, els nous projectes de pe-
riodistes el 2015 han descendit respecte als últims anys com 
a conseqüència de l’estabilització del mercat. De 99 mitjans el 
2012, s’ha passat a 118 el 2013, a 66 el 2014 i a 28 el 2015.

L’altra cara de la moneda és l’oferta informativa que ha desapare-
gut. Des del 2008 han tancat 375 mitjans de comunicació sumant 
diaris, revistes, cadenes de televisió i de ràdio i agències de premsa.

A més, en aquest temps, fins a l’octubre d’aquest any, han per-
dut el seu lloc de treball 12.200 professionals. El tancament 
de la radiotelevisió pública valenciana (RTVV) i l’expedient de 
regulació d’ocupació a Telemadrid han generat, per si sols, la 
destrucció d’uns 2.000 llocs de treball.

En total, han desaparegut 4.459 llocs en televisió, 2.635 en dia-
ris i 1.589 en revistes, 880 en ràdio i 613 en publicacions gra-
tuïtes. En els 10 primers mesos d’aquest any es comptabilitzen 
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246 acomiadaments davant dels 2.465 de 2014 i els 2.771 de 
2013, els pitjors anys de la crisi.

La conjuntura econòmica ha tingut un impacte directe al sec-
tor publicitari, principal suport financer dels mitjans. A més, la 
premsa (revistes i diaris) s’ha vist afectada per una considera-
ble caiguda de la venda d’exemplars com a conseqüència de la 
competència d’Internet i els suports digitals.

La baixada dels salaris ha estat constant des de la crisi
Els periodistes que treballen en mitjans de comunicació i es-
tan emparats per un conveni tindran aquest any una retribució 
bàsica de mitjana de 26.972 euros (bruts) a l’any, la qual cosa 
significa un salari d’uns 1.927 euros (bruts) en 14 pagues.

Segons les conclusions de l’anàlisi d’aquest nou sector emer-
gent, “els periodistes espanyols han posat en marxa més de 
mig miler de projectes, majoritàriament informatius, impulsats 
per aquesta crisi, com a conseqüència de la pèrdua del lloc de 
treball o per la impossibilitat d’accedir a una ocupació, profes-
sionals experimentats i tot just llicenciats es van veure obligats 
a desenvolupar una tasca com a emprenedors en la qual no 
tenien experiència ni coneixements”.

Per tant, els professionals arriben a una inevitable “atmosfera 
digital” que està produint un canvi radical, una metamorfosi de 
la indústria del sector i de l’entorn laboral. “La digitalització està 
modificant totes les facetes de la professió periodística”, escriu 
el director de l’Informe en l’apartat Tendències professionals, 
“procés que està facilitant l’aparició de nous rols professionals, 
de noves tecnologies i especialitats i, també, de noves disjunti-
ves ètiques i deontològiques”.

Aquests periodistes emprenedors van comptar al seu favor amb 
els buits que va anar deixant la indústria dels mitjans tradicio-
nals, que va provar de combatre la crisi a base de retallades; i, 
en contra, van topar amb l’escassetat de recursos en forma de 
venda d’exemplars o de publicitat, assenyala l’informe. 
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A ENDESA UTILITZEM LA NOSTRA INNOVANT 
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El Govern reestructura Presidència 
separant comunicació i difusió
Per Comunicació 21

 

El Govern ha acordat en la seva primera reunió la reestructura-
ció de diversos departaments, entre els quals el de Presidència, 
encapçalat per la consellera i portaveu Neus Munté. La que 
fins ara era la Secretaria de Comunicació ha quedat dividida 
en dos. Per una banda, la Secretaria de Difusió i Atenció Ciu-

tadana, per a la qual s’ha nomenat Jordi Vilajoana com a res-
ponsable, i la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans 
de Comunicació.

De la nova Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana en depe-
nen la Direcció General d’Atenció Ciutadana i la Direcció Ge-
neral de Difusió (fins ara hi havia una única Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió, la qual penjava de la Secretaria 
de Comunicació), i té com a organismes adscrits la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional i el Consell Editorial.

Les seves funcions són impulsar i coordinar fórmules de par-
ticipació col·laborativa amb l’acció del Govern per part de la 
ciutadania; supervisar i coordinar la creació i aplicació dels sis-
temes d’informació ciutadana basats en la interconnexió dels 
diferents departaments; supervisar i coordinar l’organització 
dels serveis d’informació i comunicació corporativa de la Ge-
neralitat, i aprovar la publicitat institucional i els criteris de la 
imatge institucional.

Per la seva part, la Secretaria de Comunicació del Govern i Mi-
tjans de Comunicació està integrada per la Direcció General de 
Comunicació i la Direcció General de Mitjans de Comunicació, 
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i té com a organisme adscrit la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Les seves funcions són elaborar l’estratègia comunicativa del 
Govern; definir els criteris i coordinar la política informativa, 
també pel que fa a la divulgació de l’acció de govern i la seva 
imatge a l’exterior; coordinar la comunicació del Govern i de les 
unitats corresponents dels departaments; vetllar per la trans-
parència de les accions del Govern en els mitjans de comuni-
cació i canals d’informació institucional; planificar i impulsar les 
activitats de foment en l’àmbit dels mitjans de comunicació, i 
coordinar les actuacions de comunicació del gabinet de premsa 
del president i de l’Oficina de Comunicació del Departament de 
la Presidència i de la portaveu del Govern.

A banda, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Intracata-
lònia SA es relacionen amb el Departament de la Presidència 
mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans 
de Comunicació.

Finalment, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
de la Generalitat de Catalunya és organisme adscrit a Presi-
dència a través de la Secretaria del Govern. 

També assumeix les telecomunicacions
Una altra de les novetats de la reestructuració de Presidència, és 
l’assumpció de les competències en matèria de telecomunica-
cions (fins ara a càrrec del Departament de Governació), amb la 
incorporació de la Secretaria per a la Governança de les Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació, que té les funcions de pla-
nificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les TIC.

D’aquesta nova secretaria en depèn la Direcció General de Te-
lecomunicacions i Societat de la Informació, que exerceix les 
seves funcions sens perjudici de les competències que, en ma-
tèria de polítiques industrials relacionades amb l’àmbit de les 
TIC corresponen al Departament d’Empresa i Coneixement.

A més, queden adscrits a la nova secretaria el Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

Miquel Martín i Gamisans, nou secretari de Comunicació i 
Mitjans
El periodista i consultor en comunicació Miquel Martín i Gami-
sans serà el responsable de la nova Secretaria de Comunica-
ció del Govern i Mitjans de Comunicació. El seu nom ha estat 
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proposat per Esquerra, mentre que el del responsable de la 
Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, Jordi Vilajoana, ho va 
ser a proposta de CDC, traslladant a aquesta àrea la correlació 
de forces que mantenen dins la coalició de Junts pel Sí.

 
Nascut a Mollerussa el 1980, Gamisans s’havia incorporat el 
mes passat a La Xarxa com a nou cap de continguts. Soci fun-
dador de Zip Zap Social PR des de març de 2013, anterior-
ment havia estat soci director de Catmèdia (d’abril de 2010 a 
desembre de 2011), consultor associat a Carrots Comunicació 
(2009-2010), director de comunicació de Joan Puigcercós i el 

grup d’ERC al Congrés dels Diputats (2004-2008) i director de 
comunicació d’Òmnium Cultural (2002-2004).

Abans, de 1998 a 2002, Miquel Martín i Gamisans havia treba-
llat al diari La Mañana (Lleida), Ràdio Estel, Flaix TV i Flaix FM i 
al programa Parlament de TV3. Actualment també col·laborava 
com a tertulià en diferents programes de ràdio i televisió.

Pere Martí. dircom del president Puigdemont
El periodista Pere Martí Colom és el director de comunicació 
del nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Durant 
els cinc anys de presidència d’Artur Mas el càrrec l’ocupava el 
periodista Joan Maria Piqué.

Anteriorment, Pere Martí havia estat cap de comunicació del 
Departament de Vicepresidència amb Josep-Lluís Carod-Rovira 
(del desembre de 2006 a l’agost de 2009). Actualment, és redac-
tor de política a 8tv, a més de col·laborar en diversos mitjans. An-
teriorment havia treballat al setmanari El Temps i als diaris Avui 
i Ara. Martí també ha escrit els llibres Escac a l’Estat, La trama 
secreta del 9N i la represa del procés (2015) i El dia que Catalun-
ya va dir prou: La història de l’ANC des de la seva fundació fins a 
l’acord sobre la consulta per la independència (2014). 
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Les revistes guanyen un 6,7% de cobertura

D’acord amb l’informe ARI 360º, presentat per l’associació de 
revistes, el passat mes de novembre els títols associats a ARI 
van generar més de 135 milions de contactes (audiència im-
presa, digital i social), fet que suposa un increment del 6,7 % 
respecte al mes d’agost, data de l’anterior informe.

L’increment més important es va produir a l’audiència digital, in-
dica l’estudi. Els contactes multiplataforma han passat de 35,6 
milions a l’agost de 2015-40.400.000 al novembre d’aquest ma-
teix any, fet que suposa un increment del 13,3 %.

Les revistes també han vist augmentar significativament el 
nombre de seguidors en xarxes socials, passant dels 53,5 mi-
lions en l’anterior informe, a 58.600.000 en l’actual, amb un in-
crement del 9,5%. Pel que fa a la lectura impresa, segons les 
dades de la tercera onada d’EGM de 2015, les revistes analit-
zades en aquest estudi acumulen 36,6 milions d lectors.

L’estudi ofereix informació agregada de 200 revistes i 21 editors 
(97% de l’audiència de revistes de consum) i detallada, marca 
a marca, de 100 revistes i 14 editors (91% del total). (d’AEC)

El CAC analitza la proporcionalitat en 
la campanya del 20D

L’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la 
cobertura de la campanya de les eleccions generals del 20 de 
desembre constata que tots els mitjans públics analitzats van 
aplicar criteris de proporcionalitat respecte els resultats electo-
rals de 2011, mentre que els privats no ho van fer.

El document mostra que TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya 
van aplicar el criteri de proporcionalitat amb les sis formacions 
que van obtenir representació al Congrés per alguna de les cir-
cumscripcions catalanes el 2011, mentre que La 1 va aplicar el 
mateix criteri però amb les dotze formacions que van obtenir 
algun escó en l’àmbit estatal.

Pel que fa als mitjans privats catalans, 8tv, RAC1 i El Punt Avui 
TV van oferir temps de notícia de totes i cadascunes de les sis 
formacions amb representació al 2011, però sense aplicar cri-
teris de proporcionalitat. Quant a les dues televisions privades 
estatals analitzades, els informatius de Telecinco van informar 
sobre cinc de les dotze candidatures amb representació par-
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lamentària, i Antena 3 sobre set. Segons l’informe, ambdues 
cadenes no van aplicar el criteri de proporcionalitat i no van 
reflectir la pluralitat dels resultats del 2011. (d’AEC)

Executiu de comptes de comunicació 
i periodista, entre les professions més 
estressants

Ser executiu de comptes de comunicació és la quarta profes-
sió més estressant als EUA, mentre que la de periodista se 
situa en setè lloc, segons les conclusions d’un estudi elabo-
rat per CareerCast.com, un popular portal de recerca de feina 
nord-americà. L’informe destaca, a més, que els executius de 
comptes de comunicació veuran augmentar en un 6% els llocs 

de treball, mentre que locutors i periodistes veuran el seu po-
tencial d’ocupació reduït en un 11% i un 9% respectivament. Al 
capdavant de les professions amb més tensió es troben pilots 
d’avió i en segon i tercer lloc, respectivament, alts executius 
d’empresa i policia.

Entre les professions que més tensió generen es troben, també, 
organitzador d’esdeveniments (cinquè lloc); bomber (sisè); pe-
riodista (setè); locutor (vuitè lloc); militar (novè) i taxista (desè 
i últim). D’altra banda, CareerCast.com també ha elaborat una 
llista de les professions menys estressants, entre les que es 
troben analista de seguretat informàtica, audiòleg i professor 
titulat de universitat en els tres primers llocs.

El salari percebut per cada professional és el paràmetre que 
s’ha utilitzat per ordenar les professions. Així, el salari mitjà 
anual, en dòlars, d’un pilot es troba en 103.390; el d’alts execu-
tius d’empresa en 102.750 $ i el de policia en 58.630. Els exe-
cutius de comptes de comunicació i els periodistes guanyen, 
per la seva banda, 55.680 i 37.200 $ l’any, respectivament. Els 
lectors d’El Butlletí poden ampliar la informació CLICANT AQUÍ  
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Veu la llum un suplement femení 

Els grups Godó, editor de La Vanguardia, i Premsa Ibèrica, 
propietari de diversos diaris regionals, llançaran el proper mes 
d’abril la capçalera “Magazine Fashion & Arts” a través de Pris-
ma Publicaciones. Es tracta d’”una nova publicació mensual 
d’alta gamma que neix amb el compromís d’explorar els uni-
versos de la moda, les arts, l’actualitat per a les dones i l’estil 
des d’una visió innovadora i altament qualitativa”, s’explica des 
de fonts de l’editora. La revista es distribuirà tant amb el diari 
barceloní com amb els diaris propietat de Prensa Ibérica, amb 
una difusió conjunta de 326.000 exemplars mensuals, segons 
dades de La Vanguardia.

Sota la direcció de Joana Bonet, articulista d’aquest diari des 
de fa deu anys i professional amb llarga experiència en el món 
de la premsa femenina (va ser directora de la revista Marie 
Claire que edita G + J durant diversos anys), la revista “oferirà 
una cobertura de valor optimitzada per una alta concentració 
d’impactes a Barcelona i les zones on es distribueixen els dia-
ris de Premsa Ibèrica i altres: País Valencià, Balears, Galícia i 
Nord d’Espanya. (d’AEC)

Òscar Meseguer, nou director del 
setmanari L’Ebre

Òscar Meseguer és el nou director del setmanari L’Ebre en 
substitució de Josep M. Arasa, un dels pares de la publicació en 
paper amb més influència de les Terres de l’Ebre. Arasa passa 
a coordinar el consell editorial del setmanari i se centrarà en el 
desplegament dels mitjans audiovisuals i digitals vinculats a la
publicació.

El nou director agafa les regnes amb el repte de mantenir la 
repercussió d’una publicació històrica, líder en difusió al territori 
amb prop de 30.000 lectors, i concretar una etapa de reformula-
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ció en què es pretén consolidar i ampliar un espai d’informació 
setmanal reflexiva, fonamentat en “la perspectiva i l’elaboració 
que no permet l’actual allau d’informació a la xarxa”, segons 
Meseguer. (de L’Ebre)

elMón estrena estructura amb dues 
redactores en cap

El digital elMón ha nomenat Gemma Aguilera i Nerea Rodrí-
guez redactores en cap per ocupar-se de les diferents franges 
informatives amb l’objectiu d’agilitzar la generació de contin-
guts. Segons explica el mitjà, aquesta nova estructura de la 
redacció es basa en les actuals necessitat periodístiques en 
l’àmbit digital, les quals reclamen “el màxim d’immediatesa i un 
control eficaç dels fluxos informatius”.

Paral·lelament, Lluís Bou deixa la direcció adjunta per assu-
mir les tasques de corresponsal polític, amb especial atenció 
a l’activitat institucional i els seus protagonistes. Aguilera es va 
incorporar a elMón provinent del setmanari El Temps al setem-
bre, quan el digital va agafar el relleu d’elSingular, mentre que 
Rodríguez treballa en el mitjà des del 2012. Per la seva part, 

Lluís Bou es va incorporar a El Singular Digital com a redactor 
el setembre de 2011 (tot i que hi col·laborava com a articulista 
des del 2008), i al gener de 2012 en va assumir la direcció. 
L’abril passat, arran del fitxatge de Salvador Cot com a director, 
Bou va ser nomenat el seu adjunt. (de Comunicació 21)

Torna Diario 16

Un grup de periodistes que durant els últims 20 anys va formar 
part de la redacció de Cambio 16 ha rellançat Diario 16 catorze 
anys després que el Grupo Voz tanqués el rotatiu, que va estar 
al carrer entre 1976 i 2001. Durant aquest mes de gener del 2016 
esperen llançar una edició impresa que tindrà periodicitat men-
sual i que complementarà a l’edició digital www.diario16.com.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Diario 16 va ser un diari espanyol amb seu a Madrid, que va 
existir des de 1976 fins a 2001. Va ser fundat pels editors de la 
revista Canvio 16 i el seu primer número es va publicar el 18 
d’octubre de 1976, el que el va convertir -després d’El País - 
en un dels primers diaris apareguts en acabar la dictadura de 
Francisco Franco. La seva línia editorial es va caracteritzar per 
defensar les llibertats civils i els drets individuals, convertint-se 
en un símbol de la Transició Espanyola. Per la seva redacció 
han passat destacats periodistes com Juan Tomás de Salas 
(fundador), Miguel Ángel Aguilar, Gregorio Morán, Francisco 
Cerecedo, Pedro J. Ramírez, Justino Sinova, González Urba-
neja i José Luis Gutiérrez, entre d’altres. 

El diari es va fer popular gràcies als seus reportatges 
d’investigació, destapant l’Operació Galàxia i el cas GAL. Però 
al començament de la dècada de 1990 va començar a patir difi-
cultats econòmiques, afectat per la sortida de Pedro J. Ramírez 
de la direcció i la creació posterior d’El Mundo. El mitjà assen-
yala que els seus nous reptes informatius tenen internet com 
a vehicle de comunicació, una eina que utilitzarà “en la seva 
màxima amplitud”, però sense oblidar la força del paper “com a 
corretja de transmissió entre passat, present i, per descomptat, 
futur de la professió més bonica del món.” (d’elmercuriodigital)
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Com pot ajudar la realitat virtual al 
periodisme?
Per Prnoticias

  
És una de les preguntes que respon “Inmersive Journalism 
Lab”, una iniciativa de Designit, The App Date i Virtual Natives 
destinada a promoure un nou gènere de narrativa periodísti-
ca vinculada, precisament, a l’esmentada realitat virtual. I és 
que la seva missió és descobrir i promoure entre els periodistes 
aquesta nova manera de dir l’actualitat, que situa l’espectador 
en el centre de la notícia i en un escenari molt obert gràcies als 
360º, perquè pugui viure-la en primera persona. Es tracta del 
Periodisme Immersiu.

La realitat virtual passa així de revolucionar el món de 
l’entreteniment i de la publicitat per fer-ho ara en el món del pe-
riodisme, canviant la forma de comunicar i entendre la informa-
ció. “Durant 2015 hem vist que una de les tendències que ana-
va a arrasar amb tot aquest any anava a ser la realitat virtual. 
Per això, hem decidit sumar-nos a ella no només divulgant-la, 
sinó participant de ple també en la creació de continguts, tas-
ca que també portem a terme a nivell general des de The App 
Date”, explica Óscar Hormigos, CEO de The App Date.

Aquest projecte, dividit en diferents etapes, ha arrencat amb una 
primera sessió de “descobriment”, com els mateixos creadors 
l’anomenen. Es tracta d’una sessió en la qual prop de 40 pro-
fessionals del periodisme s’han acostat a una lab per descobrir 
la potencialitat d’aquesta tecnologia a l’hora d’explicar històries. 
Samsung, Carton VR i InMediaStudio han estat col·laboradors 
d’aquest esdeveniment, ja que han aportat alguna de les seves 
tecnologies de realitat virtual per a que l’experiència fos plena. La 
tasca d’aquests periodistes és produir peces de Periodisme Im-
mersiu al nostre país, realitzades de forma conjunta. El resultat es 
presentarà en un especial The App Date dedicat a Immersive jour-
nalism, que tindrà lloc al febrer. L’evolució del projecte i les peces 
finals es podran veure des del web d’Immersive Journalism Lab.
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La periodista Nony de la Peña ha estat la que ha encunyat 
aquest terme de Periodisme Immersiu. Grans mitjans inter-
nacionals com el New York Times, la BBC, Vice o Associated 
Press, entre d’altres, ja s’han llançat a produir les seves prime-
res peces informatives de qualitat en aquest nou format, que 
poden consumir-se en qualsevol tipus de pantalla (s martpho-
ne, tauleta , TV, ordinador, etc.) amb l’ajuda d’unes simples ulle-
res de cartró o amb les Samsung Gear VR.

Novembre, un mes difícil per als 
digitals

Al desembre, la majoria de mitjans digitals van perdre lectors 
respecte novembre. En concret, Nació Digital va tornar a ser líder 

per onzè mes consecutiu amb 2.440.826 usuaris únics, amb un 
decreixement de l’1,21% respecte els 2.470.809 de novembre, 
però un 20,47% més que els 2.026.077 de desembre de 2014.

Per la seva part, l’Ara.cat es va mantenir en segon lloc amb 
2.028.124 navegants únics, un 1,03% més que els 2.007.408 del 
mes anterior, i un increment del 6,63% respecte els 1.901.974 
de fa un any. Tot seguit, VilaWeb va registrar 1.436.260 usua-
ris únics, una caiguda del 15,25% respecte els 1.694.741 de 
novembre, però un 18,27% més que els 1.214.429 de 2014. A 
continuació, El Punt Avui va assolir 984.867 navegants únics, un 
8,49% inferior als 1.076.235 de l’anterior onada, i un 5,05% més 
que els 937.506 de l’any passat. En el cinquè lloc es manté per 
quart mes elMón amb 833.524 usuaris únics, un 8,44% menys 
que els 910.319 del mes anterior, però un 131,76% més que els 
359.655 de desembre de 2014 (aleshores com elSingular).

Després dels cinc primers hi ha Directe!cat amb 609.617 usua-
ris únics (un 2,26% menys que al novembre); elperiódico.cat, 
amb 517.361 (-2,03%); delCamp.cat, amb 429.477 (-20,46%); 
Diari de Girona, amb 427.195 (+10,25 %); Racó Català amb 
365.732 (-2,84%%); Regió 7, amb 216.837 (-5,11%), i e-notí-
cies.cat, amb 164.189 (-16,05%). 
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Per sota dels 100.000 navegants únics es troben La Veu del 
País Valencià, amb 96.324 (+22,06%); AraBalears, amb 82.900 
(+15,46%); Segre, amb 82.468 (-31,84%); AraGirona, amb 
79.197 (+8,62%); Crític, amb 78.246 (-17,22%); dBalears, amb 
67.414 (+22,47%); Osona.com, amb 64.350 (-2,14%); El 9 Nou, 
amb 62.685 (-10,12%), i Empordà.info, amb 62.138 (+18,90%).

A continuació hi ha Tot Sant Cugat, amb 61.354 usuaris únics 
(-2,75%); Eix Diari, amb 60.249 (+5,65%); Reus Digital, amb 
49.707 (+0,40%); La Clau, amb 46.624 (-2,83%); Cugat.cat, 
amb 43.805 (-7,15%); Catalunya Plural, amb 42.798 (-6,92%); 
Capgròs, amb 42.388 (+61,58%); Tot Mataró, amb 40.498 
(-9,88%), i Diari Català, amb 38.811 (-20,56%).

Tancant la classificació de digitals en català que superen els 20.000 
usuaris únics es troben Rubítv.cat, amb 33.089 (+9,96%); Anoia 
Diari, amb 30.684 (-4,64%); InfoAnoia, amb 29.207 (+11,17%); 
iSabadell, amb 26.801 (-28,81%); Aquí Berguedà, amb 21.947 
(+32,75%), i Revista Cambrils, amb 20.938 (+26,95%).

* En aquesta classificació de diaris digitals en català que su-
peren els 20.000 usuaris únics només hi apareixen els mitjans 
auditats per OJD Interactiva.

Es pot consultar el rànquing sencer des del web de l’AMIC. CLI-
CAR AQUÍ (Resum AEC)

El Grup Konekto, de la UVIC-UCC 
desenvoluparà una investigació sobre 
els mitjans digitals catalans
L’estudi tindrà una anàlisi descriptiva i una anàlisi qualitati-
va amb casos concrets de mitjans digitals de l’AMIC. Així, 
doncs, l’objectiu de l’estudi és conèixer quin impacte està te-
nint l’emergent cultura digital en la premsa associada a AMIC i 
veure les transformacions internes que estan experimentat, així 
com l’impacte que tenen els seus continguts sobre els lectors i 
la configuració de la identitat col·lectiva.
 
Des de l’AMIC es visualitza que la revolució digital planteja nous 
reptes i interrogants i esperen que l’estudi ajudi a resoldre’n al-
guns. Els encarregats de dirigir-ho seran el director de grup de 
recerca, Héctor Navarro i el professor Ignasi Coll.
 
El president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comuni-
cació, Ramon Grau, i el rector de la Universitat de Vic – Univer-

COMUNICACIÓ DIGITAL

http://www.amic.media/noticies/detail.php?id=2107
http://www.amic.media/noticies/detail.php?id=2107


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

sitat Central de Catalunya (UViC-UCC) van signar un conveni 
de col·laboració per fer l’estudi sobre els mitjans de comunica-
ció digital catalans que compta amb el patrocini de Gas Natural 
Fenosa. (de Redacció AMIC)

Un segon per pàgina: així pretén el 
Financial Times augmentar la velocitat 
de descàrrega
La irrupció del fenomen ad blocker i sobretot, el creixement 
en el seu ús per part dels usuaris ha fet saltar les alarmes a 
la indústria marketera i ha comportat un replantejament de 
l’experiència d’usuari. La publicitat provoca un major temps de 
descàrrega de les pàgines webs amb el conseqüent perjudici 
per als mitjans de comunicació ja que els usuaris cada vegada 
tenen menys paciència i toleren menys els temps d’espera.

Per aquest motiu, el Financial Times ha començat l’any posant 
remei a aquest problema amb l’objectiu de passar de 14 segons 
de descàrrega per pàgina a menys d’1 segon. “Es tracta de 
passar d’una cultura d’addició a una de subtracció”, argumen-
ta Bede McCarthy, product head del FT. Actualment el Times 

triga entre 1,5 i 2 segons a mostrar el contingut i entre 4 i 4,5 
a carregar la resta. A més el mitjà també treballa intensament 
en l’anàlisi de fonts codis i tecnologia publicitària per esbrinar 
quins elements alenteixen la descàrrega, sobretot en mòbils. 
(de Marketing Directo)

Benegre troba el seu lloc al Món

Contra tot pronòstic, el portal 
d’informació satírica Benegre.cat 
ha trobat el seu lloc al Món. Fonts 
de la pagina web asseguren que 
no és una proclama vital sinó “un 
enginyós joc de paraules per anun-
ciar-vos que d’ara en endavant 
col·laborarem amb ElMón.cat, el 

portal d’informació del grup totmedia”. L’equip de Benegre s’ha 
mostrat molt content i il·lusionat per aquest “pas endavant” i ha as-
segurat que “el millor d’aquesta aventura encara està per arribar”. 

Així les coses, des d’ara Benegre.cat i ElMón.cat intercanviaran 
i compartiran continguts “a més d’enllaços, widgets, iframes, 
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bànners i coses molt de 3.0, crossposting, i coses modernes 
que acabin en -ing”, asseguren fonts coneixedores. La inten-
ció d’ambdós mitjans és enriquir l’experiència dels lectors” i 
completar el seguiment de l’actualitat amb el contrapunt satíric 
i viceversa, encara que tot sovint la realitat superi la ficció. Els 
esdeveniments més significatius dels quals es fa ressò elMón, 
són complementats per peces humorístiques del BeNegre.cat, 
una confluència que s’anirà incorporant a tots els gèneres i for-
mats. (d’AEC)

Sant Andreu TV s’adhereix a la xarxa 
de comunicació local

La televisió per IP Sant Andreu TV 
(santandreutv.com) s’ha incorporat des 
de l’1 de gener a la Xarxa de Comu-
nicació Local que actualment agrupa 
una cinquantena de televisions locals, 
la majoria amb canal TDT, però també 
amb un nombre creixent de televisions 
per IP.

Des del mitjà volen assenyalar la importància d’aquesta incor-
poració ja que els hi permetrà “poder fer arribar les notícies 
locals de Sant Andreu de la Barca arreu de Catalunya i alhora 
donar a conèixer la informació d’interès general que altres te-
levisions creen”.

El digital associat a l’AMIC, que va ser una de les televisions 
pioneres en emetre continguts només per IP i es va incorporar 
al 2012 al CAC com a mitjà de comunicació televisiu, ha volgut 
destacar el paper de “l’associacionisme dels mitjans de comu-
nicació com a eina de desenvolupament de la tasca periodística 
que es fa als mitjans locals, públics o privats”.

HBO llançarà un servei de vídeo a la 
carta a Espanya

Bloomberg informa a partir de declaracions d’un responsable 
de la distribució internacional de HBO, Simon Sutton, que la 
cadena llançarà el seu propi servei de vídeo a la carta a Espan-
ya en algun moment d’aquest any. Els detalls concrets encara 
estan en l’aire, fins i tot el preu, ja que la quota varia depenent 
del país (a Escandinàvia són 10 dòlars al mes).
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Encara que la notícia és òbviament excitant, té un petit però. 
Bona part de les seves sèries, fins i tot les menys populars, 
s’emeten a través de Movistar+, per la qual cosa caldria espe-
rar que acabés l’acord per tornar a tenir els drets en exclusiva. 
Això afectaria Joc de trons, Girls i moltes més, però no a les 
noves produccions que la cadena llanci des d’ara ni tampoc a 
les que no s’emeten en un altre lloc. A més, pel que es veu en 
altres països, HBO també ofereix produccions d’altres canals. 
(de Númerocero)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Una rotativa per personalitzar diaris
Per Presse et Tablette

Una nova rotativa acaba de ser inaugurada al Nord de França. 
La novetat és que es tracta d’un projecte únic que permet per-
sonalitzar el contingut editorial i la publicitat en els diaris. Un 
projecte de sis milions d’euros amb la qual el grup Sogemedia 
(especialitzat en setmanaris de proximitat) pretén revolucionar 
les perspectives per a la premsa escrita.

Més de trenta capçaleres de tirada regional –diària o setma-
nal- (com L’Observateur, La Sambre o Le Bonhomme Picard) 
permetran als seus lectors triar quina edició impresa és la que 
volen comprar. Aquest model ja existeix en versió digital, la 
qüestió és quin forat trobarà en el paper.

La pregunta que es van plantejar és quantes pàgines llegim 
d’un diari? Quantes pàgines fem servir per embolicar el peix si 
tan sols donar-hi un cop d’ull? Et pot interessar molt la informa-
ció local o regional, però res les pàgines salmó o les esportives.

A la pràctica aquest model es tradueix en imprimir menys pàgi-
nes, però a gust del consumidor. Podria haver-hi edicions infi-
nites. La cosa és si resulta rendible... I sembla que ho han fet 
reemplaçant una vella rotativa de vuit cossos per una impres-
sora Kodak d’injecció de tinta capaç d’imprimir 96 pàgines de 
tabloide a una velocitat de 300 metres per minut.

I la possibilitat de personalització és doble, ja que es pot per-
sonalitzar el que s’ofereix a l’anunciant. Per exemple, un anun-
ciant d’un poble que té una àrea d’influència de 200 habitatges 
ja no apareixerà en tota la zona coberta per l’edició en paper, 
que li costaria massa, sinó que podrà dissenyar una publicitat 
personalitzada, amb dades variables, amb el nom del lector i la 
distància que separa casa seva del supermercat.

Però no ens portem a enganys. La personalització tampoc és 
extrema: a més del contingut local, el lector pot triar quatre ele-
ments entre els vuit proposats.
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Els creadors no parlen de revolució, sinó d’una transmutació 
per transformar l’empresa. No es tracta d’un projecte tècnic, 
també és un projecte editorial que farà reflexionar sobre la ma-
nera diferent informació que es difon.

Des ‘abans d’ahir, 20 de gener, són al carrer.

El frau en publicitat digital costarà 
6.600 milions d’euros el 2016 

Els ingressos per publicitat digital domèstic van augmentar un 
19% a 24.700 milions durant els primers sis mesos de 2015, 
per a la indústria, segons assenyala l’Interactive Advertising Bu-
reau. A l’habitual encongiment d’espatlles passa ara que ningú 
s’espera un total 6.600 milions d’euros que es perdran a nivell 
mundial com a resultat del trànsit no humà l’any 2016, i que el 
problema és tan omnipresent com ho va ser l’any passat.

Es tracta de dades de l’ANA (Associació Nacional d’Anunciants) 
associades a les de l’empresa de seguretat digital WhiteOps per 
dur a terme un estudi sobre l’estat de frau d’aquesta publicitat. 
La ANA i WhiteOps van estimar prèviament el 2015 que serien 

5.400 els milions malgastats en aquest frau. Uns programes de 
programari automatitzats coneguts com bots, principals vehicles 
del frau, van infectar a una gran part d’anunciants, que van infor-
mar que els robots representen un 3% a 37% de les impressions 
de l’anunci. Una mica més que l’any passat, on els percentatges 
bot van variar del 2% al 22%, segons l’estudi. (de Merca20)

Després dels “millennials”, arriben els 
“plurals”

La generació que va darrere dels “millennials” ja ha estat bateja-
da: són els “plurals”. Els seus membres han nascut després de 
1997 i han crescut amb tauletes i telèfons intel·ligents entre les 
seves mans. La responsable d’encunyar aquest nom ha estat la 
cadena de televisió Turner, com publica la revista  Adweek, que 
els defineix com a “nadius digitals i omnívors de l’entreteniment” 
després d’una investigació sobre aquest segment de la població.

La generació dels “Plurals”, segons la revista, és una generació 
oberta a la pluralitat i a la diversitat, on ja no hi ha fronteres per 
a les races, on qualsevol tipus d’unió diferent a la d’home-dona 
està ben vista sense prejudici de cap mena, i on la llibertat està 
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vista com un dret de tot ciutadà. Serà una generació a la qual li 
tocarà viure les conseqüències de l’actual model de producció 
i consum que està conduint a la sobreexplotació dels recursos 
naturals i l’augment de les tensions socials. Lluny de tenir una 
mirada escèptica o desentesa, els nois “plurals” comencen a 
estar cada vegada més involucrats amb aquesta problemàtica, 
cosa que també heretarà la següent generació: “els Alpha”.

La revista conclou que les marques que aconseguiran l’èxit 
dirigint-se a aquest target seran aquelles que siguin capaces 
de satisfer el seu desig d’elecció i control. El que inclou estar 
actualitzant contínuament les seves ofertes per connectar amb 
els “plurals”. (d’Infomarketing)

Caixabank estrena Imaginabank, 
dirigit a un target jove 

L’entitat, que presideix Isidre Fai-
né, ha creat un nou model de ser-
vei digital, basat en les possibilitats 
que sorgeixen a partir del desenvo-
lupament tecnològic i l’alta taxa de 

penetració dels smartphones i les xarxes socials, especialment 
en el segment jove. ImaginBank proposa centralitzar el servei 
exclusivament en aplicacions per a mòbils i xarxes socials. 
D’aquesta manera, l’usuari gestionarà les seves finances de 
manera autònoma, ajudat per eines tecnològiques “intel·ligents” 
que faciliten un seguiment continu de la seva economia perso-
nal (elaboració de pressupostos, control i classificació de les 
despeses, arxiu dels rebuts domiciliats, etc.). 

Actualment, CaixaBank compta amb 2,9 milions de clients amb 
edats entre els 18 i els 35 anys i la quota de mercat en aquest 
segment se situa en el 30%, el que suposa que 1 de cada 3 per-
sones d’aquesta franja d’edat a Espanya són clients de l’entitat. 
Operativa mobile imaginBank es gestiona mitjançant apps i es 
pot descarregar de forma gratuïta des de Google Play (per a 
usuaris d’Android) i des de l’App Store (per a usuaris de iOS). 
A partir d’un disseny molt senzill i intuïtiu, creat específicament 
per a l’entorn mòbil, l’app permet consultar l’oferta comercial, 
realitzar contractacions i consultar el saldo, els moviments i la 
posició global personal. 

Un dels serveis més innovadors de imaginBank, únic al món, és 
la utilització d’eines vinculades a Facebook per a la gestió de 
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les finances personals. Es tracta d’una aplicació desenvolupa-
da per facilitar a l’usuari l’operativa financera sense obligar-lo 
a deixar Facebook i obrir noves aplicacions. L’aplicació per a 
Facebook de imaginBank permet consultar instantàniament la 
posició del compte i els últims moviments amb total seguretat. 
Les xarxes socials també permeten oferir un servei d’atenció 
al client instantani i disponible les 24 hores del dia. El canal 
de Twitter està disponible per a tots els usuaris, igual que la 
línia d’atenció telefònica. A més, els que estiguin donats d’alta 
en l’aplicació imaginBank compta amb un xat intern amb un 
gestor especialitzat i una línia de missatges de Whatsapp. 
(d’Infoperiodistas)

Nova campanya de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Distribució, filial de Gas Natural Fenosa, ha llançat 
la seva nova campanya d’hivern realitzada per Contrapunto 
BBDO Barcelona. La idea creativa està basada en les conse-
qüències de passar fred a casa durant l’hivern: baralles, males 
jugades i petits rancors a causa de la incomoditat de no comp-
tar amb una bona calefacció o aigua calenta que no s’acaba a 
la meitat de la dutxa.

Es tracta d’una campanya integral d’àmbit estatal i consta de 
televisió (espots + accions especials a TV), peces gràfiques, 
falques de ràdio i creativitats en línia. L’equip de Contrapunt 
BBDO està format per Jofre Biscarri, Patricio Marrone, Carles 
Núñez, Alex Casas, Lucas Berdasco i David Juncà. L’equip de 
comptes el formen Sergio Tomàs, Anna Martínez i Javier Díaz. 
La productora encarregada de la realització de l’espot ha estat 
Bravo, amb Miguel Campaña com a realitzador i la producció 
fotogràfica és d’Eduardo Díaz Bourgeot. L’agència de mitjans 
és Arena Media. (de Programa Publicidad)

Optimedia Espanya guanya el compte 
de Pepe Jeans

Després de celebrar un concurs en el qual també van participar 
altres agències de diferents grups de comunicació, Pepe Jeans 
ha confiat a Optimedia Espanya la gestió de tots els seus mi-
tjans a nivell mundial. Optimedia passa a gestionar l’estratègia, 
planificació i compra de tots els mitjans de Pepe Jeans en més 
de 10 estats de diferents continents, centralitzant tota la coordi-
nació i serveis a Espanya. (de Periódico Publicidad)
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Carrefour escull Ymedia per gestionar 
la seva inversió publicitària en mitjans 
off-line 
 
Ymedia gestionarà la inversió publicitària en mitjans offli-
ne de Carrefour després de guanyar el concurs convocat per 
l’empresa, en què han participat les principals agències que 
operen en el mercat espanyol. L’agència Ymediaja gestionarà 
per Carrefour totes les campanyes en mitjans offline de l’any 
2016. Rafael Urbano, director general de l’agència ha declarat: 
“Estem molt satisfets de poder treballar amb Carrefour, un client 
al que podem aportar l’àmplia experiència d’Ymedia en el sec-
tor de la distribució i el ecommerce”. (de Programa Publicidad)

Pelayo renova amb Dommo.x

L’asseguradora Pelayo ha renovat el seu contracte amb 
Dommo.x, agència de publicitat amb la qual treballa en els úl-
tims anys. La confiança, la qualitat del servei i una visió de con-
tinuïtat en l’estratègia han fet que Pelayo triï de nou a Dommo.x. 

Segons apunten des de la companyia, el 2015 va augmentar el 
reconeixement dels consumidors, que perceben a Pelayo com 
una companyia propera i que roman al seu costat.

A més, es revalida el patrocini de la selecció espanyola de cara 
a la pròxima Eurocopa de 2016. Aquesta decisió suposa un pas 
més per consolidar el posicionament de l’asseguradora, ba-
sada en els atributs de proximitat i compromís amb el client. 
(d’Ipmark)

Verti Seguros adjudica el seu compte 
a Swingswing

La companyia Verti Seguros ha confiat en l’agència SwingSwing 
el desenvolupament de la seva campanya de comunicació, 
després de la celebració d’un concurs en què van participar 
cinc agències.  SwingSwing serà l’encarregada de realitzar 
l’estratègia publicitària i desenvoluparà tota la part creativa en 
l’àmbit offline. (d’El Publicista)
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Tendències digitals que ens depara el 
2016
Per Paysafecard

  

Vivim en un món hipertecnificato en què la nostra forma de viu-
re i de treballar, així com la manera en què ens relacionem amb 
els altres està canviant a passos de gegant. El món digital, per 
la seva pròpia naturalesa, està generant canvis veloços en el 
dia a dia dels usuaris i, especialment, en els seus hàbits de 
consum. En aquest context, s’està observant una creixent de-
manda de pagaments més ràpids, segurs i pràctics per part dels 
internautes, la qual cosa farà augmentar significativament la im-
portància i la quota de mercat de les solucions prepagament 

durant aquest 2016. Això s’aplica a la majoria de pagaments en 
línia, especialment a l’hora comprar productes digitals de baix 
import. A més, hi ha nombrosos arguments de pes contraris a 
la transmissió de les dades bancàries o de la targeta de crèdit 
que, tard o d’hora, estan inclinant encara més als consumidors 
cap a la utilització de solucions prepagament. De fet, els estu-
dis demostren que aquestes solucions adquiriran cada vegada 
més importància en el context de les següents tendències iden-
tificades per paysafecard, líder del mercat mundial de mètodes 
de prepagament a Internet i membre del Paysafe Group Plc.

Els dispositius wearable creixen en importància.- L’ús 
d’internet canviarà veloçment en tots els aspectes de la vida 
quotidiana. Això comporta que, no solament el clàssic PC de 
sobretaula s’hagi convertit ja en una relíquia, sinó que gairebé 
tots els dispositius que utilitzem avui en dia queden obsolets en 
pocs anys. Els nous dispositius wearable es convertiran en el 
nostre punt d’accés favorit a activitats online, com ara realitzar 
pagaments a Internet. En el futur serà possible navegar, contro-
lar tots els nostres dispositius digitals i realitzar pagaments, per 
exemple, a través d’un anell intel·ligent o amb les claus de la 
nostra llar. Durant aquest 2016, encara que no a gran escala, ja 
podrem veure l’inici i auge d’aquesta tendència.
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La biometria com a nou mecanisme de seguretat.- Ja ha co-
mençat i serà una de les novetats més visibles en 2016: els pro-
cessos que utilitzen elements com les empremtes dactilars, el re-
coneixement facial o l’escaneig de l’iris per tal d’autoritzar activitats 
online, com ara realitzar pagaments a Internet, seran cada vegada 
més comuns. L’autorització a través de fotografies selfie és també 
ja una realitat i podria viure el seu auge durant aquest any.

Compres més espontànies gràcies a la facilitat de paga-
ment a través del mòbil.- Amb una penetració dels Smartpho-
ne propera al 100% en molts països, almenys en un sentit 
estadístic, les compres a través del mòbil aniran clarament en 
augment a 2016. La comoditat, la rapidesa i la flexibilitat són 
alguns factors clau per a aquest augment del seu ús. En aquest 
sentit, la major facilitat i comoditat que comporten les compres 
amb el dispositiu mòbil, van a donar lloc sens dubte a compres 
més espontànies, la qual cosa requerirà de mètodes de paga-
ment igual de flexibles i veloços, com és el cas de paysafecard.

Internet no és un món únicament per homes.
La percepció que el món digital no és només un món d’homes, 
sinó que les dones s’involucren cada vegada més en ell, ha 
anat guanyant terreny en els últims anys. Si bé aquesta és una 

tendència evident en alguns serveis diaris com els motors de 
cerca o la banca en línia, s’anirà convertint també en una cosa 
quotidiana en altres sectors tradicionalment associats als ho-
mes, com els jocs en línia o un altre tipus d’entreteniment di-
gital. Davant d’aquesta tendència, les solucions prepagament 
com paysafecard, el sistema de pagament líder al sector de 
l’entreteniment digital, van a anar posant cada vegada més en 
el focus de la seva atenció a les usuàries femenines, especial-
ment durant aquest 2016.

Compres a través de xarxes socials
Les xarxes socials s’han integrat totalment en el dia a dia dels 
consumidors, formant part de les seves rutines i hàbits quotidians. 
Ja no es fan servir només per conèixer opinions d’altres usuaris 
sobre un producte o servei, sinó que cada vegada són més els 
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consumidors que decideixen realitzar compres a través d’elles. Es 
tracta d’una oferta personalitzada, però no invasiva, que s’adapta 
als gustos de l’usuari, oferint productes i / o promocions indivi-
dualitzades. Algunes xarxes socials com Pinterest ja han inclòs 
un botó per comprar alguns dels productes que apareixen en les 
seves fotos. A través de la mateixa xarxa social, els usuaris poden 
triar color o talla, així com altres especificacions, i fer la compra al 
mateix preu que a la botiga online. Encara que de moment aques-
ta opció només es troba disponible a Estats Units, s’espera que 
molt aviat pugui arribar a altres països com Espanya. Això exigirà 
comptar amb tecnologies àgils i optimitzades, així com mètodes 
de pagament ràpids, còmodes i flexibles, que s’ajustin a aquestes 
necessitats, com és el cas de paysafecard.

Udo Müller, director general d’paysafecard, comenta sobre 
aquestes tendències: “Moltes de les tendències que hem anat 
observant durant 2015 no estaven prou madures com per a re-
alitzar prediccions sobre elles a principis d’any. Per a aquest 
2016 torna a ser difícil donar prediccions exactes, però el que 
sí que podem esperar, sense cap mena de dubte, és una ac-
celeració en els canvis, que ja estem observant avui dia en fa-
ses emergents. I, per descomptat, la més gran sorpresa per a 
aquest 2016 seria que no hi hagués cap sorpresa”.

Facebook Messenger o el futur del 
periodisme

Els mitjans de comunicació treballen cada dia en la recerca de 
noves formes a través de les quals poder fer arribar els seus 
continguts a una audiència més àmplia. Aquí, les xarxes so-
cials, juguen un paper vital ja que l’atenció i el temps dels usua-
ris cada vegada se centren més en aquestes amb Facebook 
destacant com una de les plataformes sobre les que més mira-
des mediàtiques es posen.

Amb aquest escenari de fons hem conegut la notícia que la 
capçalera alemanya Bild ha començat a provar la distribució 
de les seves notícies a través de Facebook Messenger. En un 
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primer moment el tabloide ha destinat aquest nou servei a in-
formacions esportives. Els usuaris poden subscriure a través 
d’un enllaç habilitat o mitjançant l’enviament del missatge Bild 
Ticker. El mitjà ha anunciat que en pocs dies es llançarà a més 
contingut del reality I’ma Celebrity... Get Em Out of Here! De 
moment, els continguts que es distribueixen a través de Fa-
cebook Messenger no són exclusius pel que poden trobar-se 
també en altres de les plataformes en què Bild publica.

Com ja hem dit, es tracta d’un servei de prova per testar la 
resposta dels usuaris pel que Bild no ha revelat el nombre de 
persones que s’han inscrit i es troba analitzant la freqüència 
de les actualitzacions. Estem davant el futur del periodisme? 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Una app transforma anuncis impresos 
en punts de venda

Powa Technologies ha ideat una solució per facilitar que un 
anunci imprès derivi en una compra. La seva nova tecnologia 
reconeix anuncis normals, sense codis QR o similars. Una ve-
gada que l’anunci és escanejat, l’app PowaTag busca el produc-

te i els consumidors poden comprar-lo en tan sols uns segons, 
usant les solucions de pagament i de lliurament que prèviament 
hagin estat introduïdes. D’aquesta manera, la publicitat offline 
cobrarà vida i podrà alçar el nombre de vendes transformant la 
participació del client. 

  

La innovació revolucionària de Powa dóna la possibilitat de me-
surar directament el ROI de la publicitat. Mesurant les transac-
cions, PowaTag aconsegueix identificar el millor lloc per posar 
un anunci. Per primera vegada, les marques trencaran la ba-
rrera de l’anonimat que actualment cobreix als clients offline, 
oferint veritablement una experiència personalitzada. Per als 
negocis a Espanya, on les despeses en publicitat van augmen-
tar el 6,5% el 2015, convertint-se en el cinquè mercat d’Europa, 
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una ciència detallada de l’impacte de la publicitat pot ser un 
fenomen important sense precedents. (de Reason Why)

Whatsapp tornarà a ser totalment 
gratis i millor

Whatsapp ha anunciat que deixaran de cobrar un dòlar a l’any 
(0,89 euros) pel seu ús. Gràcies a la compra de Facebook del 
servei de missatgeria instantània fa ja gairebé dos anys, ja no 
necessitaran finançar dels usuaris. Aquest pagament es va im-
posar al març de 2013, i com afirmen en un comunicat al seu 
web, han generat alguns problemes en els usuaris i reconeixen 
que el sistema “no ha funcionat molt bé”. Hi ha persones que 
no podien realitzar la transacció al no comptar amb targeta de 
crèdit o dèbit. Els cobraments anteriors no seran reemborsats. 

Whatsapp així mateix desmenteix que a partir d’ara vagin a inclou-
re anuncis de tercers. A partir d’aquest any, això sí, experimentaran 
noves eines per fer avenços com, per exemple, que els particulars 
puguin comunicar-se amb empreses. És a dir, que el client pugui so-
lucionar per whatsapp problemes com que hi hagi hagut una transac-
ció fraudulenta en el seu banc, o un retard en el seu avió. (de Recode)

Neix Affinaty, xarxa social espanyola 
d’opinions d’usuaris

  

Google Play acaba de publicar la primera versió mòbil per An-
droid d’aquesta xarxa social 100% nascuda a l’Estat espanyol 
que permet expressar una opinió sobre un tema d’actualitat o 
demanar opinió sobre qualsevol assumpte a Affinaty. Affinaty 
és una xarxa social amb una plataforma que ofereix un mat-
ching d’afinitat entre usuaris a través de les seves opinions per 
trobar nous amics o formar grups d’interès, a més de permetre 
la recerca per opinions i oferint dades estadístiques en directe 
dels resultats de cada publicació incloent sexe, rang d’edat o 
província, entre d’altres.
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Ja està disponible l’App per versió mòbil de la xarxa social a la 
botiga Google Play d’Android, per a tot el que volgui utilitzar-la 
en el seu smartphone o tauleta. Després de diversos mesos 
en versió beta i posteriorment només per a ordinadors, on ha 
sumat ja prop d’un miler usuaris i s’han generat més de 12.000 
opinions ordenades en 34 categories, ara arriba als mòbils amb 
una adaptació que el converteix en una aplicació imprescindible 
per el dia a dia de qualsevol aficionat a les xarxes socials. Affi-
naty és gratuïta, i està disponible a la versió PC i Android, i en 
aproximadament un mes ja estarà disponible a l’Apple Store per 
a usuaris de tablets i smartphones amb sistema operatiu iOS.

Segons afirma Marc Azcona, principal responsable de Genlab 
Digital, empresa creadora de Affinaty: “Volíem crear una xarxa 
social nova, trencadora, que permeti una total interacció entre 
els usuaris però també que generi debat, ens faci perdre la por 
a expressar la nostra opinió o demanar l’opinió d’altres perso-
nes. Aquí ho pots fer de forma senzilla”. 

Pel que fa al target, el 70% de les persones que utilitzen aques-
ta xarxa social té entre 15 i 40 anys, principal rang d’edat de les 
xarxes socials actuals. Per tipus d’activitat, Affinaty calcula que 
un 80% dels usuaris seran mers consumidors de continguts, és 

a dir, que només llegeix i vota en les publicacions. Mentre que 
un 15% llegeix, vota, comenta i comparteix, i el 5% restant són 
els autèntics creadors de contingut, els que publiquen contingut 
i conviden als altres usuaris a pensar i a interactuar. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)
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La nova comunicació per a una nova 
política, al Congrés de Periodisme 
Digital d’Osca
Per FAPE

La nova comunicació per a una nova política; la dona, l’esport 
i els mitjans, les noves tecnologies i el poder, els reptes de la 
comunicació digital, el periodisme involuntari o la transparència 
en els mitjans són alguns dels temes que s’abordaran en la XVII 
edició del Congrés de Periodisme Digital, que tindrà lloc els dies 
10 i 11 de març a la capital d’Osca.

L’esperada cita anual dels professionals de la informació comp-
tarà, com en anys anteriors, amb la participació de periodistes 

europeus, llatinoamericans i dels Estats Units. L’objectiu és ofe-
rir una trobada on els assistents compartiran coneixements i ex-
periències, gaudint de dos intensos dies dedicats al periodisme.

Ja es poden realitzar les inscripcions a través de la recentment 
estrenada pàgina oficial del Congrés www.congresoperiodis-
mo.com, on s’aniran publicant més detalls de l’esdeveniment. 
Aquest any, el Congrés està dirigit per una comissió organit-
zadora formada per Pedro de Alzaga, Pepe Cervera, José Luis 
Trasobares i Fernando García Mongay, que ha estat director de 
l’esdeveniment des de fa 16 anys.

David Jiménez, director d’El Mundo, serà l’encarregat 
d’inaugurar aquesta cita periodística que proposa 12 interes-
sants conferències, debats, taules rodones, entrevistes i pre-
sentacions.

La nova política, una de les protagonistes del congrés
La política tindrà un paper molt destacat aquest any dins del 
programa del Congrés, amb ponències com “Nova Comunicació 
per a una nova política”, moderada per Ana Pardo de Vera (Pu-
blico.es), i en la qual participen Águeda Bañón (directora de co-
municació de l’Ajuntament de Saragossa), Lucila Rodríguez de 
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Alarcón (directora de comunicació de l’Ajuntament de Madrid) i 
Marimar Cabrera (responsable de comunicació de l’Ajuntament 
de Saragossa); “Captura política i periodisme”, “Com s’utilitza el 
suport digital i les noves tecnologies per aixecar les catifes del 
poder” i “Nous formats per a una nova generació de periodisme 
polític”, moderada per Aimar Bretos (subdirector de “Hoy por 
hoy”, Cadena Ser) i en la qual intervindran Álvaro Rigal (re-
dactor en cap de ElConfindencial.com), Clara Jiménez (Maldita 
Hemeroteca) i Juanlu Sánchez (subdirector de eldiario.es).

  
Com és habitual en les tres últimes edicions, el Congrés d’Osca  
abordarà nous projectes i experiències d’emprenedoria perio-
dístic, en dues presentacions de “Nous Mitjans Digitals”. També 
s’aprofundirà en la narrativa transmèdia com a eina de negocis 

a la ponència “Reptes en comunicació digital: narratives trans-
mèdia, emprenedoria i nous models de negoci”, moderada per 
la coordinadora del Grau de Periodisme de la Universitat de 
Saragossa, Carmen Marta, i en la qual intervindran Ana Segura, 
coordinadora de programes d’Aragón Radio, Nerea Vadillo, pe-
riodista i professora del Grau de Periodisme de la Universidad 
San Jorge; i l’emprenedora Noelle Acherson.

A més de mitjans espanyols, al Congrés intervindrà el periodista 
Emilio García-Ruiz, managing editor de The Washington Post, 
que participarà en la conferència “El relat del triomf de Jeff Be-
zos i The Washington Post”, moderada per l’adjunta a director 
de ElMundo.es Virginia P. Alonso.

Per la seva banda, la dissetena edició del Congrés incidirà en el 
paper de la dona en l’esport amb la conferència “Dona, esport 
i mitjans”, moderada per la periodista de DeTacón, Ana Rosa 
Maza; i en la qual intervindran Clara Sainz de Baranda, autora 
de “Dones i esport als mitjans”; Iñaki Díaz Guerra, periodista de 
El Mundo; i Lucía Santiago, periodista de l’Agència Efe.

El Congrés de Periodisme Digital també analitzarà la trans-
parència dels mitjans en la ponència “Transparència en els mi-
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tjans: màxima obertura, màxima opacitat”, moderada per Pedro 
de Alzaga i en la qual participaran el periodista David Espinar i 
la professora de la Universitat del País Basc, María José Can-
talapiedra.

En aquesta cita anual amb el periodisme també hi haurà temps 
per aprofundir en el “Periodisme Involuntari”, amb una xerrada 
moderada per Amèrica Valenzuela, en la qual intervindrà Daniel 
Seseña, del programa “Càmera Oberta” de TVE.

Ignacio Escolar, director de Eldiario.es i José Miguel Monzón 
“El Gran Wyoming”, presentador de “El Intermedio” (La Sexta), 
mantindran una conversa abans de la cloenda de la dissetena 
edició del Congrés que, un cop més, reunirà més de 350 perio-
distes.

El Congrés celebrarà activitats prèvies els dies 8 i 9 de març, 
amb un seminari de periodistes llatinoamericans organitzat per 
Oxfam Intermón i l’habitual workshop amb els responsables de 
mitjans de comunicació, respectivament.

Com a novetat en aquesta edició, es pretén obrir els continguts 
del Congrés a la ciutat d’Osca. Per això, s’organitzen activi-

tats paral·leles, com l’exposició “De Gutenberg a Twitter”, que 
proposa un recorregut per la història del periodisme. A més, El 
Gran Wyoming oferirà un concert amb la seva banda la nit de 
l’11 de març a la Sala Edèn. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC 
poden trobar més informació CLICANT AQUÍ 

La Viquipèdia en català lidera la 
classificació dels 1.000 articles més 
rellevants de les viquipèdies
La versió en català de la Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure promo-
guda per l’associació Amical Wikimedia, assoleix el primer lloc 
en la classificació de viquipèdies per mostra d’articles, una taula 
que ordena les diferents versions lingüístiques de l’enciclopèdia 
segons la cobertura que tenen dels 1.000 articles considerats 
més importants per la comunitat. Aquest és el segon cop que la 
Viquipèdia lidera aquesta classificació ja que el 2010 va ser la 
primera edició en parla no anglesa que la va liderar.

La fita arriba tres mesos abans que la Viquipèdia en català ce-
lebri el quinzè aniversari. El 2016 serà un any de doble cele-
bració ja que arribarà als 500.000 articles. Al llarg de l’any es 
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programaran diferents actes amb motiu de la commemoració. 
La Direcció General de Política Lingüística, conjuntament amb 
Amical Wikimedia  organitza des de 2012 la Nit de la llengua 
digital. El passat 2015, l’activitat va consistir en dues viquima-
ratons simultànies, una a Barcelona, dedicada a l’occità, i una a 
Tarragona, centrada en la creació d’articles de sociolingüística, 
dialectologia,  toponímia i onomàstica de l’àrea de Tarragona, i 
la seva traducció a altres llengües. (d’Amical Wikimedia)

Convocat el premi Cristina Requena i 
Giró de treballs periodístics

La Fundació Ciutat de Valls ha convocat el premi Cristina Re-
quena i Giró, dedicat a reconèixer, premiar i estimular la re-
alització i difusió de treballs sobre Valls i la comarca, o bé la 
trajectòria professional que s’hagi destacat en la promoció de 
treballs periodístics de Valls i l’Alt Camp. La dotació del guardó, 
que es lliura a la Nit de Premis de Valls, és de 1.200 euros. Es 
tindran en compte els treballs divulgats entre I’1 d’abril de 2015 
i el 31 de març de 2016 i es valorarà l’especificació periodística, 
la capacitat divulgadora, el contingut científic, històric, etc., i el 
nivell de qualitat de l’obra o conjunt d’obres. (d’AEC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Els usuaris confien més en Google
 que en els periodistes
Per Dircomfidencial

  

L’excessiva interdependència que actualment té els mitjans de 
comunicació amb les plataformes tecnològiques que distribuei-
xen els seus continguts ha fet que la confiança dels consumidors 
també es traslladi des dels propis mitjans cap als distribuïdors.

Els mitjans es troben en una difícil tessitura. D’una banda, no 
poden trencar els acords amb els distribuïdors de notícies, ja 
que és la via mitjançant la qual s’aconsegueix maximitzar la 
divulgació dels continguts. 

Però, al seu torn, aquests s’estan fent amb el control del mercat 
convertint-se en les úniques vies mitjançant les quals els con-
sumidors accedeixen als continguts. D’acord amb el Baròmetre 
de confiança d’Edelman en 2015, que ha realitzat 33.000 entre-
vistes en 28 països entre el 13 d’octubre i el 16 de novembre 
de 2015, per segon any consecutiu els enquestats dipositen 
la seva confiança en els motors de cerca com a proveïdor de 
notícies. 

El 63% dels enquestats afirma que confia en els cercadors de 
notícies per informar-se del que passa al seu país i al món, 
mentre que només el 53% confia en els mitjans de comunicació 
digitals per fer-ho. 

El fet és que des de l’any 2013 la confiança en aquests cer-
cadors com Google no ha fet més que créixer, mentre que la 
confiança en els mitjans digitals ha crescut però no prou, en 
passar del 44% que hi confiaven el 2013 al 53% que ho fa en 
l’actualitat. 

D’altra banda, tot i la universalització de les noves tecnologies 
i les grans quotes de penetració que han assolit les xarxes so-
cials, la família i els amics segueixen sent la font d’informació 
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en la que més es confia, és més, és la font que més ha crescut, 
ja que el suport ha augmentat el 67% el 2014 al 78% el 2015. 

Així mateix, els mitjans tradicionals continuen per davant dels 
digitals en la confiança dels usuaris, tot i que és la indústria 
que més confiança ha perdut en els últims anys. Han passat de 
rebre la confiança del 62% dels enquestats el 2012 al 58% que 
ho fa en l’actualitat. Malgrat tot, aquesta dada és suficient per 
mantenir la segona posició només per darrere dels cercadors. 

Una de les raons que poden justificar aquests resultats és la 
gran confiança que els ciutadans tenen en les grans compan-
yies tecnològiques. Aquestes empreses són les més conegu-
des en l’actualitat, de fet, de les 10 primeres empreses en el 
rànquing de Forbes de l’any 2015, 5 són empreses de tecnolo-
gia, i Google se situa en segona posició. 

Els periodistes han estat els altres gran perjudicats en aquest 
informe. S’han situat en sisena posició de la llista de les 10 
fonts en què més es confia, per darrere dels CEO de les com-
panyies. L’any 2015 no ha estat positiu, els professionals de 
la informació no només no han crescut, sinó que tampoc han 
estat capaços de mantenir els resultats de l’any anterior, ja que 

han passat de rebre la confiança del 46% dels enquestats el 
2014, a només el 44% el 2015. Ni la meitat dels usuaris que 
han participat en l’estudi confien en els periodistes com a font 
d’informació.
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Claus d’èxit per a mitjans i periodistes 
del món digital
Per Quique Azcona, desenvolupament de webs / Linkedin Pulse

Vull recolzar-me en un parell d’articles recents per constatar 
dos aspectes que són molt evidents però que no sempre són 
assumits i aplicats: com la innovació és imprescindible per les 
empreses de comunicació per sobreviure en un món digital i 
com aquest món a canviat per sempre la feina del periodista.

Ramón Salaverría publica un article a “El libro blanco del perio-
dismo 2015” sota el títol “Innovar en prensa, donde, cómo y por 
què” on s’identifiquen els denominadors comuns de les claus 
d’èxit de 5 mitjans internacionals, que serien:

1. Singularitat del propòsit: cal definir-se a un mateix amb clare-
dat , decidir en què vols ser el lider, i orientar tot els esforços en 
aquella direcció. 2. Lideratge fort: són necessaris professionals 
brillants que inspiren i capitanegen. 3. Estratègia clara e inequí-
voca: no desviar-se del rumb, els contratemps no ha de desa-
nimar. 4. Combinació i innovació harmònica de competències 
periodístiques, tecnològiques i comercials. 5.Cultura prodigital: 
una aposta decidida e inequívoca per internet i l’espai digital. 6. 
Esperit pioner: animar-se a ser el primer en ocupar un espai de 
mercat. 7. Habilitat per respondre a les oportunitats i amenaces 
del mercat, estar constantment en alerta.

Al mateix text també s’identifiquen quatre àrees on qualsevol 
empresa de comunicació necessita promoure la innovació:

Organització: Una de les claus per triomfar als negocis de 
la informació de l’era digital consisteix en enfortir la capacitat 
d’emprendre, és necessari descobrir noves àrees d’oportunitat. 
Per fer-ho es pot apostar pel finançament extern (start-ups) o 
per la promoció interna (intrapreneurship).

Tecnologies: No consisteix tant en desenvolupar eines i apps 
pròpies sinó en descobrir usos optimitzats de tecnologies de 
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tercers per incrementar la versatilitat i eficiència dels processos 
de treball.

Producte: La millora i la innovació del producte (continguts) ha 
estat i ha de continuar sent l’aspecte central.

Comercialització: És necessari idear i implementar estratègies 
de comercialització per totes les plataformes.
 
Per què els periodistes ja no podem treballar com abans.- 
Aquesta afirmació la fa Constanza Sturm al seu blog i la defen-
sa amb dos clarificadores imatges:

Abans del món digital:

Actualment:
 

Del text destaco tres idees claus:

1. Ara el periodista ha de pensar en totes les possibilitats de 
publicació, no al final quan ja té a punt un producte, sinó des del 
moment en què comença a idear la peça, durant la producció, 
investigació i a l’hora de construir el tema.

2. Pensant en Google ha de tenir en compte els keywords, tre-
ballar el SEO en el contingut, els enllaços, etc, etc. Si s’ha de 
publicar a Facebook, val més que hagi treballat en crear una 
comunitat i que comparteixi contingut “compartible”. Per Twitter, 
hauria d’estar ben connectat amb persones influents.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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3. No és possible oblidar-se de la publicació, el contingut és 
immortal, la gent el comentarà i no es distribueix sol.
 
Aquestes són algunes claus pel periodista actual durant tot el 
procés d’elaboració del contingut i per qualsevol empresa de 
comunicació en la seva estratègia empresarial. Que la innova-
ció us acompanyi!
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El diari de paper de tota la vida, 
“fanalet vermell” de la informació

Fa només uns anys els diaris de paper eren sinònim d’informació 
i eren un dels mitjans preferits del consumidor a l’hora d’estar al 
corrent de l’actualitat. No obstant això, els temps han canviat i, 
segons un estudi dut a terme al Regne Unit pel regulador brità-
nic de les telecomunicacions Ofcom, els diaris són ja els mitjans 
menys populars a l’hora d’informar.

L’informe de Ofcom conclou que només el 31% dels britànics 
tira mà dels diaris impresos per no perdre punt del que passa al 
món. Fa un any aquest percentatge era, però, el 41%.

Amb aquestes dades a la mà, els diaris de paper són actual-
ment “fanalet vermell” de la informació, per darrere de la ràdio 
(32%), internet (41%) i la televisió (67%).

Tot i que la televisió continua sent la reina de la informació, el 
seu regnat no és enlluernador com era abans. El seu percentat-
ge d’ús ha caigut del 75% al 67%.

Més enllà de la televisió i els diaris, també ha vist minvada la 
seva popularitat durant l’últim any la ràdio, la proporció d’ús ha 
caigut el 36% al 32%.

La caiguda del protagonisme dels mitjans tradicionals com a 
font d’informació ha estat parella al creixement de la populari-
tat dels dispositius mòbils per estar a l’aguait de l’actualitat. L’ús 
d’aquests dispositius per informar ha donat un salt del 21% al 
25% durant l’últim any.

Una altra fórmula d’informació que va fer l’estirada durant l’últim 
any va ser el tradicional boca a boca, l’ús del qual va créixer des 
de l’11% fins al 14%.

A la minva del protagonisme dels mitjans clàssics com a font 
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d’informació han tingut a veure, i molt, els més joves. El 59% 
dels joves d’entre 16 i 24 anys diu connectar-se a internet per 
estar al cas de l’actualitat.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’informe sen-
cer CLICANT AQUÍ  

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
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“El periodista és un cercador 
d’històries”
Per D. Delatorre / La Hora Nacional (Quito)
 

 
Ramon Salaverria té una magnífica targeta de presentació: És 
el director al Departament de Projectes Periodístics a la Facul-
tat de Comunicació de la Universitat de Navarra, on exerceix 
també com a Professor Titular de Periodisme. Ha prestat els 
seus serveis a la Secció d’Estudis Periodístics de l’European 
Communication Research and Education Association (Ecrea). 
És autor dels llibres: Periodisme integrat, Cibermitjans, Redac-
ció periodística a internet, Manual de redacció ciberperiodística 
i Cibermitjans a Iberoamèrica.

“El principal repte està en aprofitar les tecnologies per recupe-
rar els valors”, assegura amb plena confiança l’investigador na-
varrès Ramón Salaverría. Això, perquè la seva preocupació ra-
dica que “els periodistes siguin inflexibles amb les tecnologies, 
que no vulguin canviar les seves pràctiques tecnològiques, tot i 
que no són tan reticents a canviar els seus valors”. I és que per 
a aquest docent de la Universitat de Navarra, “els periodistes 
haurien de ser molt versàtils en el maneig de les tecnologies, 
sense oblidar el fonament de la professió”.

Autor de diversos llibres, ell és un dels especialistes en nous 
mitjans i periodisme, o com ell anomena al seu hàbitat d’estudi 
i de treball: ciberperiodisme. El periodisme digital, que avança 
vertiginosament, l’ha captivat per més de dues dècades. Una 
de les seves majors preocupacions se centra en el què suc-
ceeix en els països iberoamericans sobre el tema, la qual cosa 
es condensa en l’obra “Cibermitjans a Iberoamèrica” (Fundació 
Telefónica i Ariel).

“Ja fa gairebé 20 anys vaig fer els meus primers cursos a 
l’Amèrica Llatina... He tingut l’oportunitat de contactar amb pe-
riodistes de tots els llocs, el que em va permetre adonar-me que 
en moltes ocasions no es registraven ni s’analitzaven les xar-
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xes dels primers mitjans digitals en els països iberoamericans. 
És per això que va decidir emprendre aquesta titànica tasca.

Mirada
Per l’estudiós, “cada mitjà reclama el seu llenguatge”. Quan va 
néixer la ràdio i la televisió van sorgir incògnites sobre el futur 
dels mitjans i el com es generaria informació -on es lapidava al 
format premsa-. Als 90 “es plantejarà el mateix gràcies a Inter-
net. Davant d’aquesta incertesa, Salaverría sosté que “només 
canvien les formes de compondre el relat”.

  
“Quant al periodisme digital, a l’inici es reproduïen els llenguat-
ges i gèneres de la premsa, per exemple; però en aquests úl-
tims anys s’ha generat una bifurcació en els mitjans virtuals, on 
s’està creant un  llenguatge propi”.

Salaverría assegura que “si alguna cosa ens ensenya la his-
tòria del periodisme, és que els mitjans no desapareixen, no-
més es transformen”. “Tenim les gasetes del segle XVII que, si 
bé guarden les diferències amb un diari d’avui, donen la pauta 
que hi ha elements comuns... És evident que els diaris han per-
dut hegemonia, però em sembla que és un moment en què es 
poden encaminar a un lideratge i canviar “.

Suport ciutadà
L’especialista planteja que és primordial entendre que el perio-
dista no competeix amb el ciutadà. Això, considerant que la tec-
nologia ha brindat una sèrie d’eines perquè tota persona tingui 
l’oportunitat de compartir una informació de primera mà.

“El periodista es recolza en el ciutadà. El fet que una perso-
na pugui transmetre esdeveniments de manera immediata 
és un avantatge per a l’ofici, ja que en aquest moment es co-
mença amb el treball periodístic, començant amb la verificació 
del fet, per després continuar amb les històries que tanquen 
l’esdeveniment “.

A més, aquesta dinàmica ha desenvolupat una horitzontalitat 
entre el periodista i el públic, sense comptar l’horitzontalitat que 
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també s’exerceix dins de les pròpies sales de redaccions, on el 
comunicador compleix tot el cicle informatiu, des d’anar a la font 
fins a col·locar a la llum seva informació.

A les xarxes
“De vegades se sol associar la concisió amb la manca de qua-
litat. Els missatges concisos poden mantenir una gran càrrega 
informativa. Pensem en els Deu Manaments: com en poques 
línies -al Twitter- s’ha donat sentit i s’ha traslladat informació al 
llarg de generacions”, reflexiona. Arrodoneix la seva cavil·lació 
en assenyalar que: “La concisió, en si mateix, pot generar infor-
mació vàlida i potent”.

Per Salaverría, “les xarxes són parts del present”. “No hi ha 
més que veure-ho en el comportament dels ciutadans, sobretot 
en els entorns urbans, on les tecnologies s’han convertit en una 
eina quotidiana. Avui dia, la pròpia televisió queda relegada a 
un segon pla, pel fet que el públic més jove consumeix de forma 
activa els productes audiovisuals”.

Més enllà de les plataformes que s’emprin, l’especialista recal-
ca que no es pot oblidar que “quan el periodisme s’exerceix 
bé, es respecta l’ésser humà, ja que objectivar als éssers hu-

mans com a simples xifres, a pura estadística, fa que s’escapi 
la història, i un periodista, abans de res, ha de ser un cercador 
i narrador d’històries”. 
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La difusió de la premsa es desploma 
el 2015 llastada per El País i El Mundo 
(-15%)
Per Fernando Cano / PrensaPR 

Les audiències de l’any 2015 s’han convertit en un nou revés 
per a la premsa en paper. Les facturacions publicitàries remun-
ten i el sector comença a donar símptomes de millora econòmi-
ca, però la difusió i les vendes dels diaris segueixen en caiguda 
lliure i no aixequen cap des de la tempesta perfecta de 2007. 
Els factors que incideixen en aquest enfonsament -que en el 
cas dels diaris de Madrid El País, ABC i El Mundo arriba al 15%- 
es troben en una desafecció dels lectors pel paper i les males 
estratègies de distribució i vendes dels editors.

Els auguris més malastrucs es compleixen. La premsa ha tornat 
a perdre una mitjana del 10% de les seves vendes i la seva 
difusió durant l’any 2015, un curs que en teoria es presentava 
més favorable a causa de que la crisi de la resta de mitjans de 
Comunicació semblava en retirada. El problema és que la cai-
guda dels diaris és un enfonsament del consum del producte. 
En el cas de la Televisió i la Ràdio, aquests mitjans han mantin-
gut inalterables les seves xifres d’audiències des de 2007 i fins 
i tot les han incrementat malgrat una llarga travessia que es va 
endur gairebé la meitat de la seva facturació publicitària.

Per contra, la premsa, més d’una crisi de facturació i 
d’anunciants, ha hagut de suportar una caiguda de consum 
del suport. Les notícies es llegeixen més que mai, però des de 
2007 s’ha deixat de fer-ho en els periòdics impresos. Els lectors 
-antics i nous- han volat cap a internet, un suport que els grans 
editors segueixen sense rendibilitzar. Els profetes de la premsa 
impresa van vaticinar fa gairebé una dècada que el paper seria 
residual en el futur, però mai van dir quin seria el seu sòl.

D’aquesta manera, el gran problema és la caiguda de les difu-
sions de la premsa que sembla no trobar cap aturador. El 2015, 
un any propici amb la publicitat creixent i tots els mitjans recu-
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perats, els diaris han tornat a desplomar-se i han perdut un altre 
10% de la seva difusió (que inclou vendes i subscripcions), uns 
200.000 exemplars menys al dia si es compara amb el 2014. 
Aquesta xifra és equivalent al nombre de diaris que treu al ca-
rrer cada jornada El País. Estem parlant que en un any -el millor 
curs de la crisi- els diaris han perdut el pes equivalent al seu 
representant amb la major difusió.

La caiguda de la difusió en premsa per capçaleres

Per capçaleres la situació no és gens millor. El mateix diari El 
País ha perdut el 2015 al voltant d’un 15% de la seva difusió 
i una xifra similar en vendes, segons xifres oficials de la prò-
pia capçalera. Al començament de la crisi el vaixell insígnia de 
Prisa superava llargament els 400.000 exemplars de difusió, 
avui amb dificultats supera els 200.000; ha perdut la meitat en 
menys d’una dècada. El mateix que El Mundo, que després de 
perdre a dos directors en menys de dos anys no ha esmenat 
el rumb i ha perdut un 15% sense poder arribar als 120.000 
exemplars.

I la llista ròssec. Les xifres oficials són desoladores per als 
grans diaris estatals. ABC cau un 15% i arriba al precipici dels 
100.0000 exemplars de difusió igual que Marca que es deixa un 
13% l’any i amb prou feines arriba als 140.000 exemplars, men-
tre que AS perd un 10% fins a fregar els 130.000 exemplars. Un 
cúmul de despropòsits que paradoxalment té un millor acompli-
ment en els diaris comunitaris i/o regionals on les caigudes de 
2015 es redueixen al 5% demostrant almenys que a províncies 
hi ha una major afecció a la premsa en paper.

Però, què ha fallat? Les solucions dels grans editors per aturar 
la caiguda de la difusió de la premsa no han donat cap dels 
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fruits esperats. La bateria de mesures que s’han posat en mar-
xa des de 2007 han fracassat estrepitosament perquè es van 
prendre de manera precipitada, sense preveure les conseqüèn-
cies. Es va apostar per obrir els continguts dels seus portals di-
gitals, un error del que els editors mai s’han recuperat al mateix 
temps que es va intentar apostar per les còpies digitals, una 
estratègia que segueix sent residual. Només fracassos que van 
coincidir amb un evident descuit en els  punts de venda i les 
seves estratègies de distribució.

Les raons de la caiguda de la difusió de la premsa en 2015
En aquests moments no és fàcil comprar un diari en paper. 
Els punts de venda s’han reduït; segons l’AEDE, el 2014 van 
arribar als 23.447, uns 3.000 menys que el 2009. Això sense 
comptar que les promocions s’han multiplicat marcant un nou 
rècord el 2014 i generant una pèrdua irrecuperable del valor 
d’un exemplar. Aquestes dues xifres demostren que els editors 
no han cuidat el seu producte i així queda demostrat pels pro-
blemes que cada dia es troba un lector en sortir al carrer per 
aconseguir un exemplar d’un diari.

Un mal endèmic que a la llum de les xifres no té -ni tindria- so-
lució en el futur. El final del paper? No ho sabem, però si se se-

gueix simplement el ritme matemàtic de caiguda de difusió que 
s’ha reproduït en els últims deu anys, a la premsa no li quedaria 
més d’una dècada de vida. Només desapareixeria de manera 
orgànica sense que ningú pugui aturar-ho. Amb tot, el pitjor és 
que els editors creuen que la fi de les seves edicions impreses 
no és una notícia excessivament greu i que perfectament podria 
ser assumida amb les seves actuals estructures. Crònica d’una 
mort anunciada?
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El tuït és periodisme?
Per M.A. Bastenier / El País

En aquests últims anys ha desembarcat a les nostres vides el 
tuït desplegant passions, amistats, informació, grolleries i fins 
amenaces de mort. En aquest article tractaré específicament el 
tuït en relació a una certa polèmica sobre si és o no periodisme. 
I m’avançaré a qualsevol qüestionament dient que no ho sé. 
Però vegem el que crec saber.

En el tuït hi ha elements que podem considerar para-periodístics. 
És una mica com la volta d’escalfament en les competicions es-
portives, una gimnàstica summament útil per al periodista. Es 
tracta de ficar en 140 caràcters una informació i sempre d’una 

sola idea perquè dos són multitud. Per a això, com en el periodis-
me, cal aclarir primer què volem explicar, repetir-se a un mateix 
totes les vegades que calgui fins a trobar la fórmula magistral. 
Pura alquímia com a l’Edat Mitjana. I en aquest acoblament ens 
convé ser rigorosos. Res d’abreviatures, el·lipsis, o martingales 
perquè hi càpiga tot el que ens agradaria. Cal escriure impeca-
blement sense permetre’ns cap llibertinatge d’expressió, empa-
rada en el sempitern “ja s’entén” de tants periodistes.

“Els periodistes són ràpids o no són periodistes”, és un tuït que 
m’agrada; diu gairebé sense dir que la rapidesa és un sine qua 
non del periodista, i si metatext, també que els tuïts són rics 
en el que no expressen però pot intuir-se: no nega que calguin 
moltes altres qualitats, però per importants que siguin, si no 
es compleixen horaris, lliuraments, necessitats de l’instantani, 
resulten fet i fet inútils. I això val encara més en el temps del 
digital en el qual, encara que no hi hagi hora formal de tanca-
ment, aquest és una obligació permanent, perquè en la idea 
del periòdic de les 24 hores va inclosa la necessitat de renovar 
el text tantes vegades com calgui. La fabricació de tuïts és un 
magnífic banc de proves per anar explicant, pas a pas, el resul-
tat de la final de Roland Garros, en què torna a imposar-se amb 
la regularitat d’un metrònom Rafael Nadal.
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Hi ha qui aventura que el tuït és un titular, o l’arrencada d’un lead, 
el seu pla de desembarcament més decisiu. Jo no ho crec perquè 
en el tuït ha d’estar molt més definida la pretensió de totalitat. El 
titular ens informa de l’impacte i la gravetat de la notícia, però sa-
bem que a continuació podem llegir el seu desenvolupament, que 
evoca fins i tot interrogants als quals es tractarà de donar resposta 
a la narració. En el tuït, en canvi, ens movem en el terreny del que 
comença i acaba davant la nostra vista; res a continuació, tot a 
l’enunciat. Si de cas diria que és el breu dels breus, la quinta es-
sència d’aquest gran artefacte periodístic -essencialment imprès- 
que és la columna de breus, amb la qual donem seguiment als te-
mes, els mantenim en actiu, o fem el punt del que ha de saber-se 
concisament. Tant en el breu com en el tuït aquesta aspiració a la 
totalitat, a que estigui tot el que volem i val la pena dir, depèn de la 
distància a la qual ens situem l’objecte narratiu, si escau prou lluny 
com per triar només un parell de traços essencials. La professió 
i el treball del periodista el sintetitzem, així, en la rapidesa, però 
sense un desenvolupament que no apareix per enlloc. Hi ha qui, 
però, fa un seguit de tuïts fins numerant-los, de manera que si algú 
té la dubtosa paciència de llegir-los hagi donat amb un article de 
dimensions modestes. Per a mi, això no val perquè la gràcia del 
tuït consisteix a lluitar a favor de la llengua dins de la cotilla més 
exigent, per resoldre-ho tot d’una tacada.

Fins aquí, ni de bon tros crec haver esgotat el temari. Però igual 
que els tuïts aquesta columna té una assignació concreta de 
paraules; les suficients per dir alguna cosa, però no tantes com 
per marejar la perdiu. És un tuït de tuïts.
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