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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Zenthinela: Optimisme en la inversió publicitària, tot i la incertesa
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Espanya: Només el 28% de fonts d’informació és dona en els mitjans

COMUNICACIÓ DIGITAL
Radiografia de la lectura digital a Espanya

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària a Catalunya creix

NOVES EINES
Un estudi revela les tendències en la publicitat per a dispositius mòbils

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Acadèmics, escriptors i periodistes signen un manifest per una Espanya plurilingüe

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Esther Vargas: “La innovació està en les redaccions”
TRIBUNA: Un nou model de finançament per als mitjans de comunicació
ENTREVISTA: Nou llibre de Rafael Vallbona: “Dits enganxosos vol ser un petit homenatge al periodista de poble”
ANÀLISI: La clau de les diferències entre les estimacions del I2P d’Arce Media i Infoadex
DOSSIER: La premsa americana es passa a la subscripció digital
OPINIÓ: The Independent: qui dóna les guitzes al periodisme?
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Zenthinela: Optimisme en la inversió 
publicitària, tot i la incertesa
Per Eduardo Madinaveitia / Zenith

  

La inversió publicitària en mitjans convencionals creixerà en 
2016 un 4,1% si es compleixen les expectatives dels anun-
ciants que componen el panell Zenthinela. La inversió en Mi-
tjans no convencionals (MNC) creixerà un 2,2% , de manera 
que la inversió total en mitjans creixerà un 3,0% i se situarà per 
sobre dels 12.000 milions d’euros per primera vegada des de 
l’any 2011.
Si es compleixen aquestes dues premisses els mitjans conven-

cionals representaran un 43,2% de la inversió total en mitjans, 
enfront del 56,8% dels MNC. En els últims tres anys els mitjans 
convencionals estan recuperant part de la quota de participació 
que havien anat perdent durant els anys més durs de la crisi. 
Aquesta quota va arribar a suposar només un 40,7% el 2013.

Les previsions s’han realitzat al llarg de tres setmanes del mes 
de febrer, després d’un començament d’any en què s’ha regis-
trat una forta inestabilitat a les borses mundials, amb resultat 
de fortes caigudes i en el context d’incertesa política generada 
per les dificultats per a la formació de nou Govern a Espanya.

Aquesta incertesa no ha impedit que els panelistes tinguin una 
previsió de creixement de la inversió per a l’any que comença. 
També es mostren optimistes si ens atenem als índexs de per-
cepció. L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) 
se situa en 60, fet que suposa un alt grau d’optimisme ja que 
aquests índexs van des -100 a +100. No obstant això caldrà 
estar alerta perquè aquest índex, que en el passat ha mostrat 
una gran capacitat d’anticipació, ha caigut 33,5 punts en els 
últims dos mesos Al llarg de l’any passat es va mantenir en 
valors molt elevats.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) manté un 
valor encara més elevat: 77. També registra una caiguda, en 
aquest cas de 20 punts, però segueix en xifres que s’han acon-
seguit en molt poques ocasions al llarg dels últims quinze anys.

La Televisió se situa com el mitjà (convencional o no) que capta 
més inversió. Si es compleixen les previsions se situarà en 2.094 
milions d’euros, superant al Mailing Personalitzat que, amb un 
creixement menor en els dos últims anys es quedaria en 2.025 
milions d’euros. Entre els Mitjans Convencionals el major creixe-
ment s’espera que es produeixi en la publicitat en Mòbils, la que 
més creix en els darrers anys, si bé des d’una base encara petita. 
Aquest any s’espera un creixement del 14,2%.

També s’espera un creixement important per a la Publicitat Exterior 
Dinàmica (també anomenada “digital signage”) que podria créixer 
aquest any un 11,3%. El creixement esperat per a Internet se situa 
en el 8,1%. La Televisió també creixerà per sobre de la mitjana del 
mercat: un 4,8% la Generalista i un 6,6% dels Canals de pagament.

Lleuger retrocés per al paper
Tot i que les fonts de dades del mercat ja van registrar el 2015 
creixements d’inversió per a tots els mitjans, inclosos els im-

presos, els panelistes de Zenthinela preveuen encara lleugers 
retrocessos en la inversió per als mitjans de paper.

Els tres gran MNC sumen més del 73% de la inversió en aquest 
tipus de mitjans. Per als tres s’esperen creixements aquest 
any. El Mailing Personalitzat creixerà un 1,5% i representa un 
29,5% de la inversió en MNC. PLV, Marxandatge, Senyalització 
i Rètols creixerà un 4,0% i representarà un 23%. El Màrqueting 
Telefònic també s’espera que creixi un 4,0% i representarà una 
mica més del 20%.

S’espera que la inversió en Xarxes Socials abasti aquest any 
els 54,3 milions d’euros, el que suposa una mica més del 6% 
de creixement respecte a la xifra estimada com a tancament per 
2015. El Vídeo on Line s’està veient impulsat per l’arribada de 
formats per a mòbil. S’espera que aquest any la inversió arribi 
als 60,6 milions d’euros el que suposa un augment de més del 
5% respecte a la xifra estimada com a tancament de 2015.

La inversió en àudio on Line representa el 4,8% del total de la 
inversió en mitjans digitals. La Compra Programàtica represen-
ta, segons l’opinió dels panelistes un 15,6% de tota la inversió 
en mitjans digitals. El PC segueix sent el dispositiu afectat en 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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major mesura per aquest tipus de compra ja que representaria 
el 51%, davant del 39% per al cas de mòbils i el 10% per a Te-
levisió Connectada. El 77% dels panelistes creu que aquestes 
xifres creixeran en els propers mesos.

Els panelistes mostren la seva preocupació per l’ús de adbloc-
kers per part dels internautes. En la seva major part creuen que 
afectarà la compra de mitjans digitals. Un 30% dels que res-
ponen considera que afectarà molt; un 55% creu que afectarà 
bastant i un 15% creu que afectarà poc. Cap dels panelistes es 
va decantar per la opció “molt poc” que també s’oferia.

Cap de les empreses en què treballen els panelistes ha invertit 
encara en Internet de les Coses (IOT) si bé un 9% pensa inver-
tir en breu; un 79% no s’ho planteja de moment i un 12% no ho 
veu com un mitjà en el qual invertir. Sembla que hi ha més in-
terès en el Video 360º. Un 15% de les empreses que responen 
ja estan invertint; un 33% declara que “aviat invertirà”; un 48% 
no s’ho planteja “de moment” i només un 3% no ho veu com un 
mitjà en el qual invertir.

Previsions per mitjans
  

En el quadre que acompanya aquest text es recullen les previ-
sions obtingudes per a cada un dels mitjans, així com la compa-
ració amb les previsions per al 2016 realitzades al desembre. A 
la tercera columna es pot veure el signe de la variació. Un signe 
+ significa que la previsió ha millorat; un signe - que ha empitjo-
rat. Nombre més gran de signes representa més intensitat en la 
variació. (Foto: Blogginzenith)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Descobreix una altra manera de viure  
el Bàsquet a Experienceendesa
Un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga  
i Antoni Daimiel, i amb la col·laboració de Javier Coronas i Ana Albadalejo. 

Nous capítols tots els dilluns a les 23.00h a www.experiencendesa.com

@colgadosdelaro ExperienceEndesa ExperienceEndesa

Butlletí_delaprensa_188x122_S&S_Endesa2016_CdelAro_P_AD_CAT.indd   1 22/02/16   12:17
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Espanya: Només el 28% de fonts 
d’informació és dona en els mitjans
Per Lorena Escandell / Universitat Miguel Hernández

Un estudi del Projecte de Monitorització Global de Mitjans ( 
GMMP ) i la  Universitat Autònoma de Barcelona a Espanya 
revela que només el 28% de les fonts d’informació és dona a 
la premsa.

L’Informe Nacional  precisa que la xifra supera lleument fins el 
33% en el cas dels mitjans digitals.

“La dada és superior a la mitjana europea, que és de 26% i 
25% respectivament. Al seu torn, suposa un avanç respecte a 
l’edició de 2010, quan representaven el 23% totes dues.

Més xifres:
La televisió segueix sent el mitjà en el qual tenen més presèn-
cia (29%). Les dones són minoria en totes les informacions, 
excepte en aquelles relacionades amb crim i violència (51%).

A Internet, la major presència es dóna en notícies relacionades 
amb celebritats, arts-mitjans i esports (45%). Estan absents en 
les de política, economia, ciència i tecnologia. Una altra dada 
significativa, que es manté respecte a l’informe anterior, és que 
només representen el 9% de les fonts expertes consultades.

L’informe destaca, a més, que les periodistes solen realitzar in-
formació de societat, mentre que els seus companys solen tre-
ballar temàtiques més variades. Les dones només suposen el 
36% de les autores de les informacions digitals. El sexe del pe-
riodista sembla no tenir relació amb l’enfocament de la notícia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Algunes claus:
• Redefinir el que s’entén com a notícia i que tingui en compte 
el criteri de diversitat.
• Promoure plans d’igualtat horitzontals per tots els mitjans i 
mesures perquè siguin aplicats i monitoritzats.
• Formar el personal en el coneixement de la perspectiva de 
gènere.
• Crear una figura de supervisió de continguts per a evitar la 
discriminació per raó de gènere en les informacions i la repro-
ducció d’estereotips.
• Incloure guies d’estil sobre ús del llenguatge no sexista.
• Augmentar la representació de dones com a fonts expertes; 
utilitzar les bases de dades existents, per exemple Plataforma 
d’Expertes.
• Eliminar la perspectiva androcèntrica i ampliar la mirada in-
formativa; tenir en compte a la ciutadania plural i no reduir els 
escenaris de les informacions als centres de poder.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir el text complet 
de l’Informe Nacional “Proyecto de Monitoreo Global de Medios 
2015” CLICANT AQUÍ   

El grupo Godó lidera les subvencions 
a mitjans el 2015

Com mostra el gràfic del diari Expansión, el Departament de 
Presidència va atorgar l’any passat més de 16 milions d’euros 
en concepte de subvencions. D’aquests, 7,2 milions aproxi-
madament van estar relacionats amb mitjans de comunicació, 
grups editors, i productores audiovisuals. El grup empresarial 
que va rebre més fons va ser el grup Godó, les ajudes van as-
cendir fins als 965.372 euros.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.amic.media/media/files/file_352_933.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La Generalitat va lliurar a La Vanguardia en paper 810.719 eu-
ros en concepte de subvenció estructural per a l’edició de publi-
cacions periòdiques en suport paper en català o en aranès. El 
Govern també va repartir ajudes a les emissores de ràdio Rac 1 
i Rac105, que van rebre respectivament 121.943 euros i 32.710 
euros en el capítol de subvencions estructurals a emissores de 
ràdio en català i en aranès. 

El segon grup de mitjans de comunicació beneficiat per les sub-
vencions va ser el diari Ara, amb 695.912 euros. El rotatiu cata-
là va rebre 313.495 euros per la seva edició en paper i 216.213 
euros per a la digital, mentre que l’editora del diari a les illes Ba-
lears va obtenir 77.291 euros per l’edició paper i 18.914 euros 
per la digital. En tercer lloc, el grup que va rebre més ajudes del 
Departament de Presidència va ser Hermes, editor del diari El 
Punt-Avui. El rotatiu va rebre 457.496 euros per la seva edició 
en paper i 95.810 euros per a la digital.

El Govern va dedicar més de quatre milions al capítol de sub-
vencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques 
en suport paper en català o aranès. Va ser el grup de subven-
cions amb la partida més elevada.

Pel que fa a mitjans de comunicació, les subvencions estruc-
turals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat 
privada en català van ascendir a un total de 1,4 milions d’euros.

Les subvencions a emissores de ràdio van ascendir a 548.657 
euros, mentre que les ajudes a televisions van ser de 548.657 
euros. Altres projectes del sector de la comunicació van rebre 
844.357 euros.

Després de les subvencions a mitjans de comunicació, les àrees 
que més diners van repartir van ser les subvencions concedides 
mitjançant conveni, amb un total de 3,4 milions d’euros, i l’àrea de 
transferències, amb un total de 3,1 milions d’euros. (d’Expansión)

Vénen noves i dures retallades a 
Unidad Editorial, amb unificació de 
redaccions 
Unidad Editorial s’enfronta a un nou procés de dures retallades 
que haurà d’estar tancat de manera imminent durant aquest 
mes de març. Aquesta situació d’intranquil·litat ha fet esclatar 
a les diferents redaccions i a la Coordinadora de Comitès que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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han emès un dur comunicat rebutjant aquests ajustos i l’informe 
lliurat per FTI consultin. Les informacions confirmades per pno-
ticias indiquen que el document d’aquesta consultora és de-
molidor i que entre moltes coses inclou un nombre important 
d’acomiadaments i estrambòtiques fusions entre redaccions.

La consultora proposa un nombre important de sortides –sense 
quantificar- el que fa témer fins i tot per la presentació d’un nou 
ERO, que seria el tercer des que va començar la crisi el 2008 i 
que de moment ja s’ha cobrat 900 sortides en vuit anys. Aquests 
nous acomiadaments afectaran a totes les empreses del grup 
com El Mundo, Marca, Expansión, revistes i altres filials.

Aquesta important retallada de llocs de treball s’explica per la 
principal estratègia de FTI consulting que passa per la fusió de 
redaccions. Això es tradueix en propostes tan estrambòtiques 
com que el diari Marca elabori la secció d’Esports de El Mundo 
o que l’Economia del generalista es faci a Expansión.  Això es 
traduirà lògicament en la sortida o recol·locació de tots els re-
dactors d’aquestes àrees en El Mundo .

I aquestes retallades d’Unitat Editorial no només afectarien les 
redaccions. Es proposa a més unificar completament els departa-

ments de maquetació de totes les publicacions i que en un mateix 
dia per exemple, un sol maquetador realitzi publicacions tan dis-
tintes com Diario Médico o El Mundo. En administració les coses 
seran similars i en diferents departaments corporatius també. Tot 
amb l’objectiu de retallar la massa salarial imposada des de RCS 
Mediagroup a Itàlia i que fa uns dies ha confirmat que la caiguda 
de 25 milions d’euros en la venda d’exemplars de tot el Grup es 
deu principalment als mals resultats a Espanya. (de Prprensa)

El Punt Avui engega l’edició de la 
Catalunya Central

El diari El Punt Avui continua fidel amb el seu projecte de crear 
un producte nacional per edicions i dimarts va posar en marxa 
la que és la seva sisena edició al territori català centrada en 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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l’àmbit de la futura vegueria de la Catalunya Central. S’afegeix, 
d’aquesta manera, a les que ja hi ha en funcionament a les 
Comarques Gironines, el Maresme, el Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre, la demarcació de Lleida i la de Barcelona. 

El nou producte, com es fa amb la resta, té un espai de cinc planes 
diàries amb informacions i serveis que afecten les comarques de 
l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès. A 
banda, té una portada pròpia en què es destaquen els principals 
temes d’aquest territori, seguint amb la tradició d’aquest periòdic 
d’acostar al lector la informació de proximitat. Tot plegat, combinat 
amb les informacions d’àmbit més general -nacional i internacio-
nal- que es poden trobar a les seccions de Nacional, Europa-Món, 
Punt de Vista o Cultura-Espectacles i que surten destacades nor-
malment a la contraportada. No obstant, en funció dels criteris pe-
riodístics de cada dia, les dues portades es poden intercanviar.

El volum d’informació que es genera en les altres cinc edicions 
es pot trobar en un resum de les notícies més destacades en 
dues planes al final de la secció de Nacional. D’aquesta mane-
ra, es manté l’esperit d’apostar per la informació local de l’antic 
diari El Punt i per les notícies nacionals de l’Avui, amb una línia 
editorial catalanista clara. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

L’Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació supera els 250 mitjans 
associats
 

La darrera incorporació del mitjà digital lliureimillor.cat ha fet 
que l’AMIC arribi als 250 associats, dels quals 138 són digitals 
i 112 són en paper. D’aquesta manera l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació es consolida com a líder en el sec-
tor perseguint així el seu objectiu de convertir-se en l’associació 
representativa amb capacitat de generar serveis i utilitats a les 
empreses editores de mitjans.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Durant el darrer trimestre s’han incorporat a l’Associació 26 
mitjans (14 digitals i 12 en paper). Pel que fa als mitjans di-
gitals 6 són territorials: aguaita.cat, Mollerussa.tv, Tàrrega.tv, 
elperiodic.ad, elcargol.com i lamanyana.cat; i 8 són temàtics: 
catalunyareligió.cat, weloba.cat, festadirecte.cat, latornada.cat, 
vidactiva.cat, geopolítica.cat, tasta.cat i lliureimillor.cat. Mentre 
que les noves capçaleres es divideixen en 9 publicacions gra-
tuïtes: Notícies del Matarranya, Anoia Diari, Viu a Fons Reus, 
D’aquí, La Fura, SantCugat Magazine, AnoiaMagazín, Se7ac-
cents i Tasta.cat; i 3 diaris de pagament: La Mañana, Periòdic 
d’Andorra i Diari de Terrassa.
 
El 58% dels mitjans associats (144) ja estan certificats amb 
el control d’OJD/PGD i OJDInteractiva
Un altre dels objectius en que treballa la junta encapçalada pel 
president, Ramon Grau, és la professionalització dels mitjans 
que en formen part. Un bon exemple és l’acord que s’ha arribat 
amb OJD/PGD per a fomentar el control de la tirada i difusió de 
les publicacions en paper. 

Fruit d’aquest acord, que compta amb unes condicions molt 
avantatjoses per als mitjans associats, es preveu que una 
vintena de publicacions associades s’incorporin properament 

al control d’OJD/PGD i així ampliïn de manera substancial el 
“Llistat de mitjans impresos en català”. A més a més, gaudir del 
control permet millorar els ajuts als mitjans editats en català. A 
dia d’avui d’entre els 250 mitjans associats, 144 s’auditen: 68 
capçaleres ho estan amb OJD/PGD i 76 mitjans digitals comp-
ten amb el control d’OJD interactiva.
 
En total, els mitjans en paper que formen part de l’AMIC sumen 
una audiència de més d’1.448.000 lectors, mentre que els digitals 
acumulen més de 7.783.000 usuaris únics. (de Redacció AMIC)

La CCMA renova l’estructura executiva 
en clau de confluència dels mitjans

El consell de govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals ha renovat l’estructura 
executiva de l’ens amb la creació 
de noves àrees corporatives per 
tal d’avançar en el procés de con-

fluència dels mitjans públics, guanyar en eficiència, en simplifica-
ció de l’organització i en optimització dels recursos. Paral·lelament, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

com a conseqüència de les primeres decisions dels nous directors 
de TV3 i Catalunya Ràdio, Jaume Peral i Saül Gordillo, s’han produït 
nous nomenaments en l’àmbit directiu dels mitjans.

D’una banda, la CCMA ha creat l’àrea corporativa del pro-
cés de confluència, amb Joan Trias com a director. L’objectiu 
d’aquesta nova divisió és liderar l’impuls des de la primera línia 
executiva les diferents fases de confluència de les redaccions 
d’informatius i d’esports de TV3 i Catalunya Ràdio. 

En una nou pas d’aquest procés de confluència, s’ha creat l’àrea 
d’esports dels mitjans de la CCMA, al capdavant de la qual s’ha 
situat Christian Garcia; d’aquesta nova àrea en dependrà la 
gestió i la coordinació de tots els continguts audiovisuals espor-
tius per a TV3, Catalunya Ràdio i els mitjans digitals.

A més, dins la direcció d’estratègia corporativa, s’ha creat la 
direcció d’anàlisi i explotació d’audiències, que té com a màxim 
responsable Jordi Català; aquesta nova àrea agruparà els 
equips professionals vinculats a les audiències de televisió, rà-
dio i digitals, i, des d’una posició externa als mitjans, assumirà 
l’anàlisi de tots els indicadors quantitatius i qualitatius.
A banda, el nou director de TV3, Jaume Peral, ha nomenat Si-

gfrid Gras com a nou cap de continguts i programes en substitu-
ció de Jordi Sierra. Gras, i desenvoluparà les seves funcions com 
a adjunt a la direcció (figura de nova creació) respecte la resta de 
les àrees de la televisió pública. A més, David Bassa, fins ara res-
ponsable de la informació política a El matí de Catalunya Ràdio, 
ha estat nomenat nou director dels serveis informatius de TV3. 

Finalment, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha no-
menat Santi Faro (fins ara cap d’edició de l’Info K) com a nou 
director de continguts del grup d’emissores, en una nova àrea 
que substitueix la direcció de programes, fins ara dirigida per 
Jordi Català. Amb el canvi, es vol superar la frontera tradicional 
de l’àmbit dels programes i plantejar una estratègia de distribu-
ció en diferents canals i formats d’acord amb els nous hàbits 
de consum de l’audiència i nous públics. (de Comunicació 21)

El SPC denuncia els nomenaments a 
la CCMA al Consell d’Europa

El Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professio-
nals de la Comunicació (SPC) ha denunciat davant del Consell 
d’Europa la “politització dels mitjans públics de Catalunya arran 
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dels nomenaments dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio, i 
fins i tot d’un cap d’Informatius, en consonància amb la forma-
ció del nou govern de la Generalitat”. El sindicat afirma que “de 
cap manera pot considerar-se la direcció dels mitjans públics 
com un organisme més de la cadena de comandament polític i 
reivindica novament les reformes legals necessàries per garan-
tir la independència editorial de la CCMA”.

El Consell d’Europa va obrir fa uns mesos una web per tal de 
recollir les denúncies sobre vulneració de dret a la informació i 
persecució de periodistes en l’exercici de la seva feina. Entre els 
promotors de la Plataforma per enfortir la protecció del periodis-
me i la seguretat dels periodistes dins d’aquesta institució hi ha la 
Federació Europea de Periodistes (FEP) i la Federació Interna-
cional de Periodistes (FIP), a les quals pertany l’SPC a través de 
la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP). (d’AEC)

La plantilla de Ràdio 4 alerta de la 
degradació de l’arxiu 
El comitè d’empresa de RTVE a Catalunya ha denunciat la si-
tuació de “perill i degradació” que pateix l’arxiu històric sonor de 

Ràdio 4 i RNE a Catalunya. Per això, s’ha adreçat a la presiden-
ta del Parlament, Carme Forcadell; la presidenta de la comissió 
de cultura, Irene Rigau, i tots els grups parlamentaris, mostrant 
la seva preocupació per la preservació d’aquest patrimoni so-
nor i demanant la implicació de les administracions per aconse-
guir la seva digitalització el més aviat possible, cosa que l’actual 
direcció de RTVE no contempla.

Els representants dels treballadors alerten que, malgrat actual-
ment el material original de producció pròpia de la ràdio està 
custodiat en unes condicions de conservació “acceptables” al 
centre de producció de TVE a Sant Cugat, els fons “no són 
plenament accessibles i es desconeix els documents sonors 
exactes que contenen els suports, ja que no s’ha fet un procés 
de catalogació del material exhaustiu i adequat”. Segons els 
sindicats, mai hi ha hagut voluntat ni s’han destinat recursos 
a digitalitzar l’arxiu de Ràdio 4, encara que sigui parcialment. 
L’actual direcció de RTVE tampoc no contempla cap actuació 
en aquest sentit. (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Vocento treu al mercat la seu d’ABC 
per 40 milions d’euros

Vocento torna a escoltar ofertes per la seva seu central de Ma-
drid, al costat de l’A-2 i el complex residencial d’Arturo Soria, en 
un dels espais més cobejats pels inversors en les proximitats 
de la M-30 madrilenya. L’editora del diari ABC ha contractat la 
consultora immobiliària Aguirre Newman per “optimitzar la seva 
cartera immobiliari”, mandat que arriba a un total de 35 actius, 
repartits per 17 províncies espanyoles. Tal com ha reconegut el 
conseller delegat del grup, Luis Enríquez, en l’última conferèn-
cia amb analistes, al llarg de 2016 hi podria haver notícies al 
voltant d’aquesta operació, ja que l’objectiu és tancar les princi-
pals vendes aquest mateix any, encara que una altra gran part 
de la cartera no té un calendari fix.

La cartera de Vocento inclou l’immoble en què s’ubica la seu 
del diari ABC i les oficines corporatives del grup (uns 10.000 
metres quadrats, ocupats al 65%, i un pàrquing de 365 places), 
el solar adjunt amb una edificabilitat romanent de 9.600 metres 
quadrats, així com altres espais disponibles a Bilbao, Sant Se-
bastià, Valladolid, Gijón i Pozuelo d’Alarcón. Només per la seu i 

el terreny que té al costat, el grup està demanant un preu mínim 
de 40 milions d’euros, ja que es tracten de les joies de la corona 
del seu portafolis immobiliari. (d’El Confidencial)

Arriba als quioscos la revista L’Officiel Art 
Spainmedia, editora de les revistes Forbes, Esquire, Tapas, 
Robb Report i L’Officiel, ha llançat L’Officiel Art. A cada número, 
que serà publicat anualment, els artistes seran convidats a parlar 
d’art com a prisma de l’època, de la cultura i l’estil de vida. Coin-
cidint amb la fira d’Art Contemporani ARCO, el Teatro Real de 
Madrid ha estat l’escenari per a la posada de llarg de la revista.

Per l’editor Andrés Rodríguez, director de l’Officiel Art i president 
de Spainmedia, el naixement d’aquesta publicació suposa “apro-
fundir en el nostre compromís com a editorial amb el món de l’art 
i amb tota la seva capacitat d’influència en la societat”. Com tota 
exposició artística, l’Officiel Art ha comptat amb un comissari per 
a l’elaboració dels continguts. S’ha estrenat en el paper de cura-
tor l’escriptor i director de desenes d’exposicions Enric Juncosa. 
A la portada del primer número de L’Officel Art apareix la foto-
grafia presa per Robert Mapplethorpe el 1982 en la qual l’artista 
Louise Bourgeois posa amb Fillette. (d’Infoperiodistas)
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Radiografia de la lectura digital a Espanya
Per Clases de Periodismo

Nubico, la plataforma de referència de lectura digital, va pre-
sentar una infografia que resumeix les tendències, hàbits de 
lectura digital a la seva plataforma i mercat a Espanya durant 
2015. CLIQUEU SOBRE L’INFOGRAFIA PER AMPLIAR-LA 
 
Algunes dades:

- L’accés multidispositiu ha propi-
ciat el ràpid avanç de les tauletes i 
smartphones com a suports de lec-
tura. Els sistemes Android i iOS re-
presenten ja més del 85% dels dis-
positius: Android suposa el 49% dels 
dispositius usats pels usuaris, seguit 
pel sistema operatiu d’iOS dels Ipad 
/ Iphone / ordinadors, amb un 36%.

- Això es deu d’una banda a les capa-
citats de lectura en el núvol i multidis-
positiu desenvolupades per platafor-

mes de lectura com Nubico i l’increment general de la mida de 
les pantalles en els telèfons intel·ligents. Mentrestant, terminals 
més específics com el eReader suposen el 15% dels lectors, 
sent els que registren major temps de lectura, en concret, més 
d’un terç del total.

- Finalment, l’ús de serveis de lectura digital sota el model de 
subscripció en diversos dispositius alhora es consolida entre 
els usuaris que busquen compaginar els avantatges que ofereix 
cada dispositiu en cada situació de lectura.

- L’any 2015 es tanca així amb bones perspectives per al llibre 
digital i es manté el ritme de creixement del mercat digital a Es-
panya: ja el 2014 es va produir un increment en un 37% del vo-
lum de facturació respecte a l’any anterior per a un negoci que 
suposa aproximadament un 5% del total del sector editorial.

- L’augment previst al parc de dispositius i la consolidació de 
models de consum de lectura que permetin majors avantatges 
a l’usuari seran claus de cara al 2016.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Vuit projectes innovadors de mitjans 
espanyols rebran fons de Google

Vuit projectes innovadors de mitjans espanyols formen part 
dels 128 seleccionats de 23 estats europeus per rebre finança-
ment a càrrec del Fons per a Innovació de Google en el marc 
de l’anomenada Digital News Initiative (DNI), per impulsar un 
periodisme digital de qualitat. “El diario.es” és un dels mitjans 
elegits el nom ha transcendit de moment, amb un projecte que 
es basa en una mena de plataforma de microdonacions per fi-
nançar un periodisme més compromès amb la seva audiència.

El total de diners a repartir en aquesta primera fase de finança-
ment ascendeix a 27 milions d’euros (dels quals una mica més 

de 2,5 milions són per a Espanya). La segona ronda per optar a 
aquests ajuts que distribueix Google està prevista que es llanci 
el proper mes de maig, ha anunciat Madhav Chinnapa, respon-
sable del projecte DNI, durant una conferència.

Aquesta iniciativa a manera d’aliança de Google amb els mi-
tjans de comunicació europeus per impulsar un periodisme di-
gital de qualitat va arrencar fa menys d’un any amb només onze 
socis i ja compta amb més de 160, segons els seus responsa-
bles. Més de 1.200 projectes de periodisme innovador han estat 
presentats per optar a aquesta primera ronda de finançament a 
càrrec del Fons per a Innovació de Google, que preveu repartir 
un total de 150 milions durant tres anys.

La tecnològica ha aprofitat l’acte per anunciar a més la disponi-
bilitat d’una plataforma de codi obert, dirigida als mitjans, des-
envolupadors, plataformes de contingut i creadors, que permet 
quadruplicar la velocitat de carregat de les notícies a les que 
accedeixen els seus lectors des dels seus telèfons mòbils.

Aquesta tecnologia anomenada Accelerated Mobile Pages 
(AMP) ja ha estat testada per diferents socis, des d’editors de 
premsa, empreses tecnològiques, proveïdors d’anuncis i analí-
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tica d’Espanya, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Rússia, a 
més dels Estats Units, Austràlia o Brasil, entre altres.

A través d’AMP es pretén facilitar l’experiència de lectura a 
l’internauta, però al mateix temps es deixa el control als mitjans 
en qüestions de publicitat, insisteixen des de Google.

A partir d’avui, en els resultats de cerca de Google al mòbil, les 
notícies dels mitjans que utilitzin la tecnologia AMP apareixeran 
en format carrusel, a la part superior dels resultats, des d’on 
l’usuari selecciona la història que vol llegir, el contingut es vi-
sualitza completament, ia més es permet a l’usuari passar molt 
fàcilment d’un contingut a un altre.

El projecte compta amb socis tecnològics com Twitter, Pinter-
est, Wordpress o LinkedIn, entre molts altres, que ja treballen 
amb aquest format. Segons els responsables de Google, es 
tracta d’un projecte “a molt gran escala” que involucra ja a mi-
lions de pàgines web i que està obert a tot aquell mitjà que 
vulgui incorporar-se. (d’EFE)

Instant Articles revoluciona el 
periodisme digital

L’agència de Comunicació Indie PR ha publicat un post al seu 
bloc en el qual parla dels Instant Articles de Facebook. “El ge-
gant Facebook ja porta un temps impulsant un nou servei mi-
tjançant el qual podem llegir i compartir articles en el nostre mò-
bil a través d’aquesta xarxa social”, comença contextualitzant 
Indie, per, immediatament després, definir què són els Instant 
Articles. “D’aquesta manera, els usuaris que llegeixin contin-
guts informatius a través de l’aplicació de la popular xarxa so-
cial podran gaudir ara d’una descàrrega gairebé immediata dels 
articles de diferents mitjans dins del seu fil de notícies a Face-
book, i d’una experiència més interactiva amb les notícies”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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“Grans mitjans anglosaxons, com New York Times, The Guar-
dian, BuzzFeed, The Washington Post o National Geographic 
van ser els primers a sumar-se a aquest innovador desenvolu-
pament per al consum de notícies, seguits per alguns mitjans 
espanyols com ABC o més recentment El País”, indiquen des 
Indie PR. “Sens dubte, es tracta d’un compromís per oferir la 
millor experiència a aquells lectors que busquen continguts in-
formatius des de dispositius mòbils”.

Però, quins són els avantatges dels Instant Articles? Indie PR ho 
explica de la següent manera: “un dels grans al·licients amb què Fa-
cebook vol convèncer els mitjans perquè apostin pels seus serveis 
és donant-los la possibilitat de vendre la seva pròpia publicitat en els 
seus articles i que es quedin amb la totalitat dels beneficis que ge-
nerin”. El segon avantatge per Indie PR és que “permetrà als seus 
usuaris és la de comentar cada un dels fragments d’una notícia. A 
més, els mitjans que l’utilitzin podran analitzar les dades de trànsit 
mitjançant diferents eines que integrarà Facebook en un futur”.

“Malgrat el disruptiu que sembla ser aquest servei en primera ins-
tància, ningú sembla tenir-hi res en contra, ja que beneficia tant 
a usuaris com a mitjans i per descomptat, a l’empresa creadora. 
Serà aquest el futur del periodisme?”, valora l’agència. (d’AEC)

Infobae crea una Xarxa Global de 
Periodistes
La Xarxa Global de Periodistes d’Infobae representa un nou 
model periodístic per cobrir molts més temes en molts més 
llocs. Segons Infobae, l’objectiu és “trobar els millors talents a 
tot el món capaços d’informar sobre els temes més rellevants”.

De la mateixa manera, “busca ampliar la seva capacitat de 
cobertura dels esdeveniments a tot el món i és per això que 
convoca tots els periodistes que desitgin col·laborar com a fre-
elance”. En un formulari de Google els periodistes han d’omplir 
les seves dades personals. Feu CLIC AQUÍ   per  inscriure’t a 
la Xarxa. Els usuaris han d’indicar els noms d’usuari de Twitter, 
Facebook i LinkedIn. (d’AEC)

Netflix incorpora continguts en català 
i euskera

El català i l’euskera ja han arribat a Netflix. Planet 51, Sky Cap-
tain i el món del demà, Diari d’una mainadera i El secret dels 
germans Grimm són les primeres pel·lícules que ofereix la pla-
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taforma de vídeos en streaming i que incorporen el català com 
a opció d’àudio. El seu portal web a Espanya, però, només està 
en dues llengües: el castellà i l’anglès.

La Plataforma per la Llengua va emetre dimarts un comunicat 
en què celebra la “tímida incorporació” de títols en català de 
Netflix i espera que en els pròxims mesos la companyia ampliï 
el catàleg de títols disponibles. Aquesta entitat va ser la primera 
a reclamar la incorporació del català a Netflix a través d’una 
campanya que va aconseguir més de 25.000 signatures de su-
port a Canvia.cat. Va ser llavors quan la Generalitat va iniciar 
els contactes amb l’empresa americana per pressionar en el 
mateix sentit.

Segons el portal lingüístic ésAdir, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, hi ha més de 11.800 títols de pel·lícules 
ja doblades o subtitulades en català, i la Generalitat ha creat 
recursos específics disponibles per a les plataformes de vídeo 
a la carta, com ara la base de dades de pel·lícules i sèries en 
versió original subtitulades en català, que conté més de 500 
registres. (d’Ara)
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La inversió publicitària a Catalunya 
creix
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Segons l’Estudi Infoadex de la Inversió Publicitària a Catalunya 
2016, l’evolució del tant per cent interanual generat a Catalun-
ya, pel que fa a anunciants, va créixer un 9,1 per cent, per sota 
del 13,1 del 2014, però si tenim en compte que el 2013 aquest 
interanual havia baixat un 5,3 %, en els dos darrers anys, la 
pujada ha estat prou important: +23,5%.

La inversió generada a Catalunya va ser durant el 2015 de 949,8 
milions d’euros, el que representa un augment, des del 2013 de 
2,2 punts i de només 0,8 en relació amb el 2014 (amb una inver-
sió de 870,3 milions.

La inversió publicitària a Espanya durant l’any 2015 va de ser 
33.524 anunciants, que van invertir 4. 031,8 milions d’euros, men-
tre que a Catalunya vam tenir 5.806 anunciants que van generar 
949,8 milions. Per províncies, Barcelona representa el 97,6 % dels 
anunciants; Girona l’1 %, Tarragona el 0,7 % i Lleida, el 0,6%. Si 
considerem la inversió generada per mitjana per anunciant com-
parada amb Espanya, tenint en compte que la inversió mitjana 
per anunciant en el total del mercat espanyol és de 120,3 milers 
d’euros, Catalunya assoleix els 163,6 punts i Madrid 440,3, mentre 
que la mitjana estatal ni arriba al 60 per cent (56,9).
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Quan a la inversió generada a Catalunya, en tant per cent per 
mitjans la reina és la televisió, amb un 64,1 per cent dels anun-
ciants; els diaris ocupen el segon lloc, amb un 10,8% i les re-
vistes el tercer, amb un 7 per cent, com reflecteix la diapositiva 
adjunta a aquest text.

La inversió dels anunciants de tota Espanya en mitjans conven-
cionals de Catalunya va ser de 282,0 milions d’euros, el que 
representa un 7 % sobre el total d’España. El 43,6 va ser per a 
la premsa; el 24, 1 per a exterior; el 19,8 per a la televisió; 10,4 
per a la ràdio; 1,7 cinema i 04% pels dominicals. El total sobre 
Espanya és del 7 per cent.

En canvi, el tant per cent en inversió en els mitjans de Cata-
lunya rebuda per anunciants catalans va ser ben diferent, com 
mostra el gràfic adjunt. La inversió més alta va ser per als domi-
nicals, seguida per televisió, ràdio i diaris.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al resum exe-
cutiu de l’Estudi INFOADEX de la Inversió Publicitària a Cata-
lunya 2016 CLICANT AQUÍ  

Instagram ja aglutina 200.000 
anunciants en la seva plataforma 

Instagram està demostrant ser un espai valuós en tot el món 
per descobrir marques. És el look book per a les marques que 
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a la gent li agrada i està convertint-se en l’aparador de petites 
empreses en el mòbil. Tant és així, que Instagram ha donat la 
benvinguda a 200.000 anunciants des que, el passat mes de 
setembre, la plataforma s’obrís a empreses de totes les mides 
de llarg a llarg del món. Els usuaris d’Instagram acudeixen a la 
plataforma en recerca d’inspiració i per descobrir més sobre allò 
que els interessa, i això també inclou contingut de marques. De 
fet, el 60% dels instagrammers afirma que coneix productes i 
serveis a Instagram i el 75% reconeix que realitza alguna acció, 
com visitar una pàgina web, fer una cerca o dir-ho a un amic, 
després de sentir-se inspirat en veure un post d’Instagram. El 
millor d’aquestes dades, per tant, no és constatar que Instagram 
proporciona valor a la seva comunitat, sinó que els anunciants 
també poden crear coneixement de marca o fins i tot incrementar 
les seves vendes. És més, mentre es van ampliant els formats i 
l’oferta publicitària, cada vegada més empreses connecten amb 
clients a Instagram i fan créixer els seus negocis. 

No només les grans marques estan tenint èxit a Instagram. Per 
exemple, a Alemanya, el supermercat REWE va començar a re-
alitzar anuncis a la plataforma per ensenyar a les mares joves a 
preparar menjars senzills utilitzant els seus productes. La com-
binació de fotos gastronòmiques i textos inspiradors ha generat 

un augment de 37 punts en ad recall o record publicitari. Un 
altre exemple és el de la companyia londinenca d’eCommerce 
i especialitzada en rellotges, Shore Projects. Aquest anunciant 
ha passat de ser un negoci local a ser global gràcies a Insta-
gram, i és que gràcies a les seves campanyes dirigides a per-
sones clau en regions puntuals, ara envien els seus productes 
a més de 100 països, amb retailers que venen el seu producte 
a les seves botigues en tot el món. (de Muy Canal)

Linkedin s’estrena en la publicitat

Linkedin, com les principals xarxes socials segueixen fent camí 
perquè el seu missatge arribi a més gent. Aquesta vegada, la 
xarxa social que connecta als professionals ho ha fet mitjançant 
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un anunci, com ja ho fessin abans Google o Facebook. Un es-
pot amb estil i classe, en el qual en menys de 30 segons trans-
meten la filosofia de la marca.

L’eslògan triat per l’espot “ You’r closer than you think” (Ets més 
a prop del que et penses) és la base de Linkedin i la teoria dels 
graus de separació. Una visualització d’aquesta idea transmesa 
al mercat professional mitjançant els somnis que acaben fent-
se realitat. Seria alguna cosa així com gràcies a Linkedin pots 
aconseguir la feina amb el que portes somiant tota la vida.

L’anunci de Linkedin compta amb la sobrietat i l’elegància per 
bandera. Les imatges de l’espai són exquisides, però potser no 
té l’emotivitat o de l’espontaneïtat d’altres espots de similars mar-
ques, com el que va treure a la llum fa uns dies d’Android o al-
guns dels que Facebook ha posat en circulació. (de Tu My Wigo)

Emotiva i àmplia campanya d’El Corte 
Inglés pel seu 75è aniversari

El Corte Inglés arrenca les celebracions del seu 75è aniversari amb 
la campanya ‘La teva història és la nostra història’, creada per la Sra 

Rushmore, concebuda com un homenatge a la societat espanyola. 
La campanya tindrà un ampli i sostingut pla de mitjans al llarg de 
l’any, amb dos objectius clars: connectar amb les emocions i ser 
notòria. De moment, tot i que el protagonisme el té la gent corrent, 
el mític Elton John ha cedit els drets per utilitzar la seva música a 
l’espot, una cosa extraordinària en la trajectòria del cantant britànic.

La campanya tindrà forta presència al llarg d’aquest mes de març 
a la televisió, i continuarà durant la resta de l’any en un ampli mix 
de mitjans que abasta: ràdio, revistes, diaris, cinema, exterior i 
internet. S’ha creat un logotip específic i el site www.elcortein-
gles.es/75, on s’obre un departament d’històries perquè el públic 
expressi les seves anècdotes i vivències relacionades amb El 
Corte Inglés, en línia amb la creativitat de la campanya. 
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La campanya televisiva, i també la gràfica, combina imatges 
d’arxiu (algunes rescatades pels professionals de la pròpia 
agència o la productora, Tesaurus, dels seus àlbums familiars), 
amb escenes rodades que evoquen l’evolució de la societat 
espanyola a través de la moda, els objectes, els mitjans... els 
primers talons, els primers creps amb nata, la primera Trenka, 
el primer Loden, la llista de noces...., s’embasten amb imatges 
evocadores però que miren al futur: el primer smartphone, la 
primera impressora 3D... (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Zenith Media, Carat Espanya i Focus 
Media guanyen un concurs de 10 
milions de l’Ajuntament de Barcelona 

Zenith Media, SLU, Carat España, SAU; Focus Media, SL han 
guanyat el concurs de l’Ajuntament de Barcelona per a dife-
rents serveis d’assessorament estratègic, planificació, etc. Es 
tracta de serveis d’assessorament estratègic, planificació, me-
diació en les negociacions, gestió de la contractació d’espais 
en tots els mitjans convencionals i no convencionals per  part 
de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms 

i societats municipals i organismes amb participació municipal 
majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, amb el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció en 
el mercat laboral.

Valor estimat del contracte: 16.528.925,60 €. Import total: 
10.000.000,00 euros. Import o cànon d’adjudicació: Import net: 
8.264.462,00 euros. Import total: 10.000.000,00 euros. (de Pro-
grama Publicidad)

Nova campanya de Solvia de la mà de 
*S, C, P, F..., 

Nova campanya de Solvia de la mà de *S, C, P, F..., Solvia dóna 
un nou pas en l’evolució del seu codi de marca per reforçar el 
seu lideratge. Solvia, servicer del mercat, ha posat en marxa la 
seva última campanya en la qual es desmarca un cop més dels 
models habituals en el món de la comunicació immobiliària. A 
més, en aquest marc, Solvia estrena també el seu nou claim: 
“Eficàcia Immobiliària” amb el qual la companyia vol traslladar 
el seu compromís per oferir l’assessorament adequat a les ne-
cessitats concretes de cada client.
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La nova campanya aposta per la combinació d’imatge real en 
blanc i negre amb una il·lustració viva i colorista, així com per 
l’ús de recursos tècnics i artístics innovadors que han permès 
desenvolupar i obtenir peces de gran impacte visual i amb certs 
tocs d’humor. En definitiva, establir una personalitat visual amb 
molt de caràcter. Amb aquesta proposta, Solvia fa un pas més 
en la seva evolució com a companyia referent en tots els àm-
bits del sector immobiliari, inclòs el de la comunicació. La nova 
campanya es pot ja en mitjans digitals, televisió, mitjans gràfics, 
ràdio i també en màrqueting relacional. (d’AEC)

Concurs de mitjans de 1.899.700 
euros de la Diputació de Lleida 
 
Concurs de la Diputació de Lleida de per al “Servei de planifica-
ció, negociació i inserció de publicitat en mitjans de comunica-
ció de campanyes de turisme de la Diputació de Lleida. Telèfon: 
973704062/63. Es tracta de contractar el servei de planificació 
de mitjans, negociació i inserció de publicitat en els mitjans de 
comunicació especificats en el Plec de clàusules, així com la 
fixació dels preus màxims o descomptes mínims dels mitjans 
de comunicació.

Diputació de Lleida. Carme, 26. Lleida - 25007. Import total: 
1.899.700 euros. Data límit de presentació: Fins a les dotze 
(12:00) hores del dia 4 d’abril de 2016. (de Programa Publicidad)

Contrapunto BBDO es queda amb el 
compte de Bosch al mercat espanyol

Després d’un procés d’alineació realitzat per l’anunciant a nivell 
global l’agència del grup BBDO Espanya passa a gestionar la 
creativitat i estratègia de la firma d’electrodomèstics en tots els 
vessants. La gestió dels mitjans segueix en mans de Y Media. 
A partir d’ara Contrapunto BBDO gestionarà els projectes publi-
citaris a nivell local orientats a grans mitjans i punt de venda, 
abastant múltiples variants i disciplines així com l’adaptació del 
treball internacional que es realitzi per a la marca.

Fins al moment la marca col·laborava a nivell local amb l’agència 
independent Remo (amb qui porta treballant més d’una dècada) 
en l’aspecte creatiu estratègic, i amb l’agència / drygital, també de 
caràcter independent, en el desenvolupament digital. Inicialment 
la decisió no afecta al compte de mitjans, que a Espanya segueix 
en mans de Y Media i Wink (grup Aegis Dentsu). (d’El Publicista)
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Sra. Rushmore, nova agència de 
Multiòpticas

Sra. Rushmore acaba de ser seleccionada com la nova agèn-
cia de Multiòpticas després d’un concurs convocat per la mar-
ca. L’agència començarà a treballar per a l’empresa espanyola 
amb l’estratègia per al rellançament de la seva col·lecció mó, 
que compta amb mil models d’ulleres diferents i per a la qual es 
dissenyen 750 models nous cada any.

L’equip de Sra. Rushmore per Multiópticas estarà format pels 
directors creatius Rafael Otero i Esther Rozadilla, que estaran 
acompanyats per Berta Domínguez, Carlos González, Luis 
Sánchez, Pedro Oliver, Núria Sánchez i Jorge Morán. Per la 
seva banda, Nacho Tovar serà el director del compte i estarà 
recolzat per Manuela Prim. Amb aquesta assignació Sra. Rush-
more demostra la seva experiència treballant per a grans mar-
ques líders en el mercat. (de Reason Why)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Un estudi revela les tendències en la 
publicitat per a dispositius mòbils
Per Marketing News

La quarta edició de l’enquesta anual Global Mobile Survey elaborat 
per Rubicon Project revela que els compradors de mitjans directes 
de les marques invertiran més en formats publicitaris nadius i en ví-
deo per a dispositius mòbils en aplicacions amb registre d’ubicació.

A més, aquests compradors directes de les marques adquirei-
xen, cada vegada més, la major part d’aquests mitjans mòbils 
a “marketplaces” privats automatitzats i “segurs per a les mar-
ques”, els quals els faciliten la compra d’inventari mòbil a escala 
dins d’un inventari ‘premium’ d’aplicacions mòbils minuciosa-
ment seleccionades.

La quarta edició d’aquesta enquesta anual global sobre publi-
citat per a dispositius mòbils, portada a terme entre centenars 
de compradors i venedors de mitjans mòbils durant els últims 
tres mesos, va revelar que la publicitat nativa és clarament la 
preferida de més de la meitat dels compradors de les marques. 
els compradors de mitjans a través d’agències es van situar 
per darrere dels seus homòlegs, els compradors directes de les 
marques: només un 42% van mostrar preferència pels formats 
de publicitat nativa (un augment interanual del 32%).

Mentrestant, tots els compradors pronostiquen que la seva des-
pesa en publicitat en vídeo per a dispositius mòbils augmentarà 
en 2016. En canvi, els compradors van assenyalar un descens 
interanual del 21% en la demanda de banners estàndard per 
a dispositius mòbils. Aquesta tendència apunta a que tots els 
anunciants busquen atraure els usuaris amb missatges més 
personalitzats, atractius i integrats contextualment.

A escala global, els compradors de mitjans directes de les mar-
ques també estan adquirint la major part de l’inventari amb re-
gistre d’ubicació i un de cada tres afirma que entre el 81% i 
el 100% de la publicitat per a dispositius mòbils adquirida el 
2015 era publicitat amb aquesta característica. Això eleva a tres 
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quartes parts del total la xifra de compradors de publicitat direc-
ta per a dispositius mòbils de les marques que preveuen que 
entre el 81% i el 100% de la publicitat per a dispositius mòbils 
adquirida el 2016 serà publicitat amb registre d’ubicació, davant 
del 27% en el cas dels compradors de publicitat per a disposi-
tius mòbils a través d’agències.

Finalment, l’anàlisi de l’adopció de “marketplaces” privats de pu-
blicitat automatitzada (o “programàtica”) per a dispositius mòbils 
evidencia una divisió dels compradors de mitjans directes de les 
marques en dos grups: els “pioners” (50%), que inverteixen més 
del 80% del seu pressupost publicitari per a dispositius mòbils a 
“marketplaces” privats (els quals han experimentat un creixement 
del 100% des de 2015); i els “endarrerits” (50%), que només de-
diquen entre l’1% i el 20% del seu pressupost a aquests canals.

Aquesta divisió tan radical i el sobtat auge en l’adopció de “mar-
ketplaces” privats suggereixen que els compradors de les grans 
marques estan recorrent al seu poder de negociació per tancar 
acords amb editors premium a “marketplaces” privats, mentre 
que altres marques més centrades en la resposta directa se-
gueixen veient avantatges en el model d’intercanvi obert.

Els compradors de mitjans a través d’agències estan gestionant 
una major part de la seva inversió publicitària mitjançant “marke-
tplaces” privats, però el percentatge d’aquesta inversió es queda 
endarrerit en comparació amb les marques. Les relacions preexis-
tents entre agències i editors podrien servir per explicar aquestes 
diferències pel que fa a la inversió en els “marketplaces” privats.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a enquesta 
anual global sobre publicitat CLICANT AQUÍ  

Twitter llança dues novetats per ajudar 
les marques

El 85% dels clients que tenen una interacció satisfactòria són 
propensos a recomanar la marca a altres consumidors. Per 
això, Twitter vol convertir-se en l’espai ideal per atendre els con-
sumidors. Twitter va llançar dues noves novetats: una eina per 
traslladar les converses des dels tuits als Missatges Directes i 
una altra per gestionar els comentaris i opinions dels clients.
“Estem fent que aquesta transició sigui molt senzilla amb un 
sol click. Gràcies a aquesta nova funció, les empreses ja po-
den incloure un link als seus tuits que mostra directament un 
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botó de crida a l’acció, la qual cosa permet que el client enviï a 
l’empresa un Missatge Directe, ràpid i fàcil,” s’indica.

En un post també van anunciar Customer Feedback. Expliquen 
que “aquesta eina permet als usuaris compartir les seves opi-
nions de forma privada amb una empresa després d’una inte-
racció”. Customer Feedback començarà a estar disponible per 
a marques seleccionades a partir de les pròximes setmanes. A 
més, aquestes novetats seran habilitades molt aviat en els part-
ners Conversocial, Hootsuite, Lithium, Salesforce, Spredfast, 
Sprinklr, i Sprout Socials. (de Letra Nueva)

Facebook llança una nova eina 
exclusiva per al mòbil

Facebook acaba de llançar a escala internacional Canvas, un 
nou format publicitari, exclusivament per a mòbil, a pantalla 
completa i que es carrega de forma gairebé automàtica quant 
una persona toca l’anunci.  D’acord amb la informació facilitada 
per Facebook, Canvas s’ha desenvolupat en col·laboració amb 
agències i marques “per ajudar-los a aconseguir els seus ob-
jectius, proporcionant-los un espai totalment personalitzable on 

puguin construir les seves històries multimèdia”. Els anunciants 
poden combinar vídeo, imatges fixes, text i botons de trucada 
d’acció “per crear experiències de producte i de marca en el 
mòbil que siguin atractives i efectives”.

En estar creat dins de Facebook, Canvas es carrega deu vegades 
més ràpid que a la web mòbil estàndard i afegeix la facilitat que 
ofereix a l’hora de crear un espai comercial, ja que no necessita 
ni un codi ni un programari específic. En concret, l’eina, que fun-
ciona tant per a Android com per a iOs, està disponible per als 
anunciants tant en el Power Editor com en la pestanya d’Eines de 
Publicació, a la seva pàgina. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Descobrir el mapa de mitjans a 
Espanya

Voleu conèixer quins grups de mitjans hi ha a Espanya? Y Media 
ha publicat un mapa conceptual amb les organitzacions de notí-
cies d’aquest país. El mapa interactiu permet cercar per grups i 
tipus de mitjà: premsa, televisió, ràdio, nous mitjans, i altres.

Així mateix, el mapa inclou empreses de telecomunicacions i 
publicitat. El cercador permet trobar informació de mitjans per 
nom, i es pot revisar la fitxa de cada un. La informació està ac-
tualitzada fins a gener d’aquest any. Per fer una consulta només 
s’ha d’incloure un terme i fer un clic a “Cercar”. Ho podeu provar 
CLICANT AQUÍ  (d’AEC)
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Acadèmics, escriptors i periodistes 
signen un manifest per una Espanya 
plurilingüe
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Prop de 240 persones entre acadèmics, filòsofs, historiadors, 
polítics, periodistes o escriptors com Carme Riera, Manuel Ri-
vas, Bernardo Atxaga, Daniel Innerarity o Manuel Cruz han sig-
nat un “Manifest pel reconeixement i el desenvolupament de la 
pluralitat lingüística a Espanya”.

El manifest es va presentar el cap de setmana passat a la seu 
de l’Associació de Periodistes Europeus, a Madrid, amb una 

introducció a càrrec de Fernando Rodríguez Lafuente i Carles 
Martí Jufresa, codirectors del “Seminari Multidisciplinar pel Plu-
rilingüisme a Espanya”, que es va desenvolupar en tres ses-
sions, durant 2014 i 1205, i del qual sorgeix el document donat 
a conèixer a Madrid.

El manifest té com a objectiu “aconseguir un ampli consens so-
cial, territorial i polític en favor del desenvolupament de totes les 
llengües de l’Estat i fer efectiva la convivència lingüística entre 
tot els seus ciutadans”. Carles Martí va assegurar que el mani-
fest “vol sumar esforços i generar consensos” perquè el govern 
de l’Estat “promogui una llei que reconegui, empari i difongui la 
pluralitat lingüística d’Espanya”.

El text parla de la necessitat de reconèixer explícitament les 
llengües cooficials de l’Estat (català, basc, gallec i aranès) i 
també el lleonès i l’aragonès.

Durant la presentació, Carles Martí va afirmar que “en cap lloc 
els límits administratius coincideixen amb els territoris on es 
parla una llengua concreta, en aquest sentit Espanya no és cap 
excepció”. Mentre que Fernando R. Lafuente va voler recordar, 
alhora que va citar a José Ortega i Gasset, que “qualsevol ve-
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ritat ignorada prepara la seva venjança”, en referència al llarg 
període d’oblit que ha patit el reconeixement de la realitat pluri-
lingüe d’Espanya. En la seva opinió, en aquesta etapa s’ha ob-
viat la riquesa cultural col·lectiva que “representen les diferents 
llengües que es parlen al territori de l’Estat Espanyol”, segons 
expliquen els organitzadors de l’acte a través d’un comunicat. 
També van signar el manifest Fran Caamaño, Ramon Maiz i 
Alberto López Basaguren, catedràtics de Dret Constitucional i 
Joaquim Coll, historiador. A més de Fernando Ramallo, repre-
sentant d’Espanya en la Comissió de Seguiment de la Carta 
Europea de llengües regionals i/o minoritàries del Comitè de 
les Regions; i Ángel López, Maria Luisa Calero, Josefa Dorta, 
Miguel Casas i Ricart Morant, catedràtics de Lingüística. El co-
municat té deu punts i el primer d’ells diu que “el pluralisme no 
és l’excepció sinó la regla en les societats humanes” i continua 
apuntant que “Espanya també és, i sempre ha estat des del seu 
origen, un país multilingüe”.

Afegeix que “el plurilingüisme no serveix només per reconèixer 
legalment el caràcter multilingüe dels territoris, sinó que aspira 
que tots i cadascun dels ciutadans siguin o se sentin plurilin-
gües, és a dir, puguin conèixer més d’una llengua o valorin la 
seva convivència amb més d’una llengua “.

La Llei, “que no hauria d’entrar en col·lisió amb les compe-
tències dels Estatuts d’Autonomia” dels diferents territoris de 
l’Estat, hauria d’incloure diferents aspectes com ara “el dret 
individual de la ciutadania d’utilitzar les llengües de l’Estat 
en l’Administració General de l’Estat, el Poder Judicial i en 
el Congrés dels Diputats”. També contemplar l’ús de les llen-
gües per part de les altes institucions de l’Estat com el Tribu-
nal Constitucional, la Junta Electoral Central o la Prefectura 
de l’Estat. La nova legislació hauria de “difondre el caràcter 
plurilingüe d’Espanya en l’educació, cultura i els mitjans de 
comunicació, així com el “desenvolupament dels continguts 
educatius curriculars entorn al caràcter plurilingüe d’Espanya 
i al coneixement de les llengües no oficials en les seves res-
pectives CCAA”.

En un col·loqui entre alguns dels signants del manifest, tots 
ells han coincidit en afirmar que la Constitució Espanyola i els 
diferents Estatuts Autonòmics “van obrir una porta important 
a la pluralitat lingüística, però que tenim una assignatura pen-
dent que consisteix en que les institucions assumeixin com a 
propi el plurilingüisme”. “El castellà no ha de ser l’única qües-
tió d’Estat que es tracti, sinó que, abans, ha de prevaler el 
plurilingüisme.
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A manera de conclusió de l’acte de presentació del manifest, 
Carles Martí va anunciar que la propera reunió del Seminari 
Multidisciplinar pel Plurilingüisme a Espanya tindrà lloc a Se-
villa el proper mes de maig, afegint que el seminari “seguirà 
treballant per aprofundir amb rigor en la construcció de conei-
xement en el terreny del plurilingüisme”. “Però a aquesta tasca 
de ‘think tank’, hem d’afegir-ne una altra: la d’exercir de lobby a 
la promoció del plurilingüisme de manera que puguem aprofitar 
l’oportunitat que s’obre a Espanya amb aquest nou cicle polític. 
No podem esperar uns altres quaranta anys”, va concloure.

Alemanya: El 40% dels lectors no 
confia en la premsa

Un informe del mitjà alemany Spiegel brinda un panorama des-
coratjador per a la premsa. El 40% de lectors considera que els 
mitjans no són fiables. Fins i tot en un gràfic s’ha analitzat l’ús del 
terme “premsa que menteix” durant els últims anys. En una línia 
de temps, es va trobar que les paraules són usades en llibres 
citats per Google Books.

Per exemple, els nazis van usar aquests termes per agitar un 
moviment contra els jueus i els diaris (fins i tot diaris estran-
gers). El gràfic adjunt és prou eloqüent:

Un dels casos avaluats es refereix als refugiats que han arribat 
a Europa. Els usuaris pensen que els mitjans menteixen sobre 
aquests casos. (de Paper Blog)

El Periodisme, protagonista als Oscars 
gràcies a ‘Spotlight’

La gran nit per a la indústria del cinema mundial va deixar una 
sorpresa per al periodisme. L’última entrega dels Oscars ha 
convertit en protagonista i ha posat en primera plana al perio-
disme gràcies a la pel·lícula Spotlight. 
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En la que ha estat la 88a edició dels premis més prestigiosos 
del cinema internacional, el film que ha dirigit Thomas McCar-
thy ha aconseguit arrabassar-li l’estatueta a la millor pel·lícula 
d’aquest any a El Renascut, protagonitzada per Leonardo Di-
Caprio, que d’altra banda, va aconseguir el seu anhelat primer 
Oscar, en què ha estat la seva cinquena nominació.

Spotlight explica la història de la redacció del diari The Boston 
Globe que va començar la investigació sobre abusos sexuals 
dins l’Església i va aconseguir destapar un escàndol que va 
esquitxar a més d’una desena de capellans pederastes a Bos-
ton. La història està basada en fets reals, i ja va aconseguir 
ser guardonada amb el Premi Pulitzer l’any 2003. Ara, la trama 
aconsegueix un reconeixement més, en aquest cas en la indús-
tria del cinema. (de Prnoticias)

Convocats els premis de la Nit de les 
Revistes i la Premsa en Català

La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mi-
tjans Digitals ha obert la convocatòria de la tercera edició dels pre-
mis de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. El termini per 
presentar candidatures finalitza el 15 de març, i els guardons es 
lliuraran el 4 de maig en un acte a l’Espai Endesa de Barcelona.

Com en les dues anteriors edicions, els premis consten de les se-
güents categories: millor publicació del 2015 (una revista, un mi-
tjà comarcal, un de gratuït i un digital); millor empresa editora per 
la seva tasca en l’edició de publicacions en català; millor nova 
publicació, i millor treball periodístic. Tots els premis estan dotats 
amb una campanya de publicitat d’entre 1.000 i 6.000 euros.

Durant la Nit també s’atorgarà per votació dels assistents a la 
gala el premi a una portada d’una revista i la d’un mitjà comarcal 
o de proximitat. A banda, la junta de la Federació premiarà una 
persona i/o una institució vinculades al sector, i també es dis-
tingiran les capçaleres que entre gener de 2015 i abril de 2016 
hagin complert 25 i 50 anys de trajectòria. (d’AEC)
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El CAC exigeix suprimir un anunci de ràdio

El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya insta la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al cessament 
“immediat” d’un anunci institucional sobre l’entrada en servei 
del nou tram de la Línia 9 del Metro de Barcelona, ja que contra-
vé la prohibició de destacar la gestió o els objectius dels poders 
públics en campanyes institucionals. A l’anunci, emès el 19 de 
febrer per Catalunya Ràdio, se sentia: “La Generalitat de Cata-
lunya fa realitat la seua obra més ambiciosa.” (d’ACN)

El Fòrum Empresarial Creiem en 
Catalunya al banc de continguts de 
l’AMIC
L’AMIC i el Fòrum Empresarial 
Creiem en Catalunya han tancat 
un acord de col·laboració en la 
cessió d’articles relacionats amb 
l’economia empresarial del país, 
que es publicaran setmanalment al Banc de Continguts de 
l’associació.

L’acord el van tancar fa unes setmanes, David Poudevida, pre-
sident de Creiem en Catalunya i el vicepresident de l’AMIC, 
Jordi Guals. El Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya està 
integrat per un grup d’empresaris, emprenedors i professionals 
que volen estimular l’autoestima del sector empresarial català, 
destacant el paper clau que tenen les empreses catalanes en 
la dinamització del país en l’àmbit econòmic, industrial, social i 
cultural. (de Redacció AMIC)

Propers cursos al Col·legi de 
Periodistes

Per als propers dies pots escollir entre fer un pla de comuni-
cació interna, aprendre wordpress, crear vídeos professionals, 
dominar la veu , descobrir els gifs animats o resoldre dubtes 
com a freelance.

Com es fa un pla de comunicació interna.- 07/03/2016 | 
14/03/2016 | 21/03/2016 (de 15:30 a 18:30). 9 hores, 3 ses-
sions, a Barcelona. La Comunicació Interna és un element clau 
de les organitzacions i la seva importància cada vegada és més 
valorada per la direcció de companyies, institucions i entitats 
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de tot tipus. Aquest curs impartit per  Belén Badia, té com a 
objectiu que els participants aprofundeixin en el coneixement 
de les tècniques i instruments que s’hi utilitzen i, sobretot, que 
aprenguin a estructurar-los en un Pla de Comunicació Interna.

Introducció a Wordpress per a periodistes.- 08/03/2016 | 
15/03/2016 (de 10:00 a 14:00). 8 hores, 2 sessions, a Barcelo-
na. En aquest curs, impartit per  Ariadna Fernández, aprendreu 
a utilitzar l’eina i publicar articles, fotografies i vídeos en el sis-
tema de gestió de continguts wordpress.com

Creació de vídeos professionals amb iPhone o iPad.- 
08/03/2016 | 15/03/2016 (de 16:00 a 20:00). 8 hores, 2 ses-
sions, a Lleida. 10/03/2016 | 17/03/2016 (de 10:00 a 14:00). 8 
hores, 2 sessions, a Girona. 
11/03/2016 | 18/03/2016 (de 10:00 a 14:00). 8 hores, 2 ses-
sions, a Barcelona. Els participants en aquest curs, dirigit pel 
professor  Jordi Flamarich, aconseguiran que els seus enregis-
traments amb el mòbil o la tauleta deixin de semblar amateurs 
i aprendran a elaborar peces amb qualitat professional, aptes 
tant per difondre a través de mitjans com per satisfer les neces-
sitats audiovisuals de la seva organització o client.

Locució i comunicació oral, la veu i els mitjans de comuni-
cació.- 09/03/2016 | 16/03/2016 (de 15:30 a 20:30). 10 hores, 
2 sessions, a Barcelona. L’objectiu del curs, a càrrec de  Carles 
Pérez, és facilitar els punts fonamentals per a un correcte do-
mini de la veu aplicada als mitjans de comunicació. Aquestes 
sessions, a més dels conceptes teòrics, insisteixen fonamental-
ment en el treball pràctic

Webinar: El nou boom dels gifs animats, com fer-los servir 
en periodisme.- 10/03/2016 (de 15:30 a 16:30). 1 hores. Els 
gifs animats viuen des de fa poc una segona joventut. Webs 
i xarxes socials en van plens i es viralitzen a una velocitat im-
pressionant. En aquest webinar a càrrec de  Sílvia Llombart, 
aprendrem com els hem d’utilitzar per al nostre benefici i com 
els hem de crear, sempre, amb eines gratuïtes i que estan al 
núvol.

Periodista jove i freelance: com començar?.- 15/03/2016 (de 
09:30 a 14:30). 5 hores, a Girona. Aquest curs, impartit per  Ne-
reida Carrillo, es proposa donar consells pràctics a persones 
que volen obrir-se un camí com a professionals freelance en el 
món de la comunicació, especialment, recent graduats i estu-
diants d’últims cursos. L’objectiu és aprendre a crear-se un per-
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fil i definir una trajectòria professional, així com reflexionar so-
bre com proposar i administrar col·laboracions i resoldre dubtes 
pràctics sobre el dia a dia dels treballadors per compte propi.

Per a més informació dels cursos consultar el web del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. (de CPC)

Veredicte dels Premis Milà de Periodisme

La regidora de Polítiques d’Igualtat de la Paeria de Lleida, Sara 
Mestres, i el president del Col·legi de Periodistes de la de-
marcació, Rafa Gimena, van fer públics dimarts els noms dels 
guanyadors de la novena edició del premi Milà de Periodisme 
per a la Igualtat de Gènere, a la qual s’han presentat 25 treballs, 
cinc més que l’any passat. El reportatge Transsexualitat: El meu 
fill vol ser una nena, d’Enric Pinyol i Alex Francès (TV3), ha 
guanyat la categoria de mitjans audiovisuals. 

En premsa escrita, el premi és per a Mujeres con los pies en la 
tierra, de Mònica Peluda, publicat a El Periódico de Catalunya. 
Finalment, en la categoria de mitjans digitals, el guanyador ha 
estat el treball de Benoît Cros titulat Las abuelas solares de 

Burkina Faso, publicat a Eldiario.es. D’altra banda, la categoria 
de fotoperiodisme ha quedat deserta. Els premis tenen una do-
tació de 1.500 euros per categoria. (de Segre)

En dos anys Ficcions ha incrementat 
la seva participació en un 80%

El concurs literari Ficcions ha aconseguit superar-se una ve-
gada més. Enguany les xifres totals de 3.204 participants han 
superat amb escreix els 2.480 de l’any passat, establint tot un 
rècord d’èxit de convocatòria amb un 30% més de participants 
respecte l’any passat i un 80% respecte a fa dos anys. En total, 
més de 340 instituts d’un centenar de municipis de Catalunya, 
Illes Balears i País Valencià són presents a la vuitena edició del 
concurs literari Ficcions.
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El gran increment de participants s’ha notat gràcies a l’augment 
de participació tant de les Illes Balears com del País Valencià. 
Mallorca, Menorca i Eivissa han passat dels 216 participants del 
2014, als 431 a l’edició d’enguany mentre que Alacant, Castelló 
i València sumaven fa dos anys 235 participants i han arribat a 
la increïble xifra de 941. Per la seva banda, Catalunya també 
ha donat un pas endavant passant dels 1.345 participants de la 
sisena edició als 1.823 d’enguany, un total gens menyspreable.
 
 “Ficcions, l’aventura de crear històries” és un concurs de crea-
ció literària adreçat als estudiants de segon cicle d’ESO, Batxi-
llerat i CF que pretén consolidar-se com el concurs de creació 
en llengua catalana de referència. El concurs és una iniciativa 
de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) 
per promoure la lectura i l’escriptura en català arreu dels països 
de parla catalana.

L’AMIC està formada per més de 250 mitjans de comunicació 
de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra. En total, la 
conformen més de 135 mitjans digitals que acumulen més de 
7.783.000 usuaris únics segons dades d’OJD Interactiva; i 110 
capçaleres gratuïtes i de pagament que sumen una audiència de 
més d’1.448.000 lectors segons OJD/PGD. (de Redacció AMIC)

8a edició eShow Barcelona

El pròxim 16 i 17 de març de 2016 es celebrarà a Barcelona 
la 8a edició del eShow, la fira més gran d’eCommerce i Digital 
Marketing de la península ibèrica i Llatinoamèrica. eShow aco-
llirà en el Pabelló 1 de Fira de Barcelona (Montjuïc) les últimes 
novetats i tendències digitals d’un món cada vegada més glo-
balitzat, on les variables de l’espai i temps estan revolucionant 
l’estil de vida i l’univers dels negocis. Comptarà en aquesta edi-
ció amb la presència de líders digitals com Dídac Lee, CEO de 
Inspirit i VP de la Fundació FC Barcelona; Agustín Gómez, CEO 
i Cofundador de Wallapop; Lucas Carné, Cofundador de Priva-
lia; i de numerosos experts d’empreses com Google, Hointer, 
eBay, TopRural, ImagingBank, Ubber, Oracle, Atrápalo, Amazon 
i Vibbo entre d’altres.

A més a més, eShow presentarà novetats pel que fa al for-
mat i continguts, entre els que destacaran el Main Theatre, la 
zona eLogistics by Metapack, els foros de debat mCommer-
ce, Lillennials, i Marketplace entre d’altres. Com a cada edició 
s’entregaran els premis eAwards, que reconeixen les millors 
webs i plataformes eCommerce nacionals i internacionals de 
l’any. (d’AEC) 
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Esther Vargas: “La innovació està
en les redaccions”
Per EFE i Levante-EMV

La directora de clasesdeperiodismo.com i referent mundial del 
periodisme digital, Esther Vargas, va assegurar a Gandia que 
la innovació s’ha instal·lat ja en les redaccions, sense que els 
mitjans hagin perdut un dels seus valors fonamentals que és el 
de “servir” a la societat.

Segons la seva opinió, el periodisme tradicional “no morirà” 
però s’està adaptant a les noves plataformes digitals, que per-
meten explicar històries de manera “més divertida” però sem-

pre mantenint la premissa de “preservar el bon periodisme” i la 
seva funció de “ servei públic “.

Vargas, editora d’Audiències Perú 21, va ser l’encarregada 
d’obrir la setmana passada el Congrés Internacional Sobre Xar-
xes socials (Comunica2) al campus de la Universitat Politècnica 
de València a Gandia, i va analitzar la crisi, les noves oportuni-
tats i el futur del periodisme en espanyol.

Per l’editora, blocaire i docent, el periodisme digital ha de man-
tenir la seva aposta per continguts propis i únics, però sobretot 
ser “útils” per a la societat, i no perdre la seva funció de servei, 
la seva responsabilitat social, ni el seu “ètica”. “Els mitjans de 
comunicació han de donar el que la gent vol saber, però també 
el que necessita saber”, afegeix, pel que advoca per buscar un 
“equilibri” ja que assegura, segons la seva experiència, que les 
informacions que millor funcionen són les “més treballades”, les 
de major qualitat, i les que informen sobre el que l’audiència 
necessita saber.

Vargas ha posat com a exemple d’èxit d’un mitjà tradicional 
que ha sabut adaptar-se a la informació digital el cas de The 
Washington Post, després de la seva adquisició pel propietari 
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d’Amazon, Jeff Bezo, que al seu entendre ha sabut adaptar-se 
mantenint un contingut de qualitat i innovant contínuament, i 
que està contractant a gent quan la resta acomiada personal.

Aquest cas demostra que es pot arribar a un “equilibri” entre “la 
qualitat i el lleuger” i entre “el viral i la responsabilitat social” del 
mitjà amb la seva audiència.

“Hem de preservar el bon periodisme perquè segueixi endavant 
i no deixar-nos portar pel món de les ‘memes’”, i s’ha mostrat 
optimista sobre el futur dels mitjans de comunicació ja que as-
segura que els periodistes “ja saben que hi ha un nou xip que 
és la innovació, i el periodisme està més viu que mai “.

Sobre el finançament dels mitjans digitals, assenyala que en 
aquest aspecte també s’ha produït un canvi, ja que ara és el 
mateix periodista “qui surt a buscar-la”, i tot i que s’està en un 
període de transició per trobar el model hi ha algunes fórmules 
d’èxit com aliances amb organitzacions no governamentals, la 
universitat, o el micromecenatge.

Pel que fa als reptes de futur, que segons Vargas són ja un pre-
sent, ha assenyalat que és el “gran moment” de la informació a 

través del telèfon mòbil i el vídeo, amb iniciatives tan reeixides 
com els continguts instantanis a Facebook, “amb els que sortir 
a l’aire és més fàcil i guanyem més presència “.

“La innovació s’ha instal·lat en els mitjans de comunicació, els 
directors estan sent menys conservadors, està produint-se un 
intercanvi generacional” i les redaccions estan entenent que cal 
una barreja de periodistes amb “experiència i novells”. (Foto: 
Natxo Francés)
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Un nou model de finançament per
als mitjans de comunicació
Per Luisa García Pelatti / Sincomillas.com

 
Els mitjans de comunicació viuen una greu crisi. “Afeblits per 
la caiguda de les vendes i dels ingressos publicitaris, els mi-
tjans de comunicació van a parar progressivament a mans de 
milionaris de butxaques plenes de diners, sovint a costa de la 
qualitat i de la seva independència”. La cita és de l’economista 
francès Thomas Piketty (Clichy, França, 1971), que escriu el 
pròleg del llibre “Salvar els mitjans de comunicació”,  de Julia 
Cagé (Metz, França, 1984), que proposa un nou de model de 
finançament per als periòdics: una societat de mitjans de comu-
nicació sense fins de lucre.

El llibre fa un recompte dels efectes de la crisi en els principals 
mitjans de comunicació de França, Regne Unit i Estats Units. 
A nivell mundial, hi ha hagut reestructuracions seguides de pè-
rdues d’ocupació i tancaments. Als Estats Units han desapa-
regut 12 diaris locals des de 2007 i n’hi ha altres tants en vies 
de desaparició, segons Newspaper Death Watch. Els que es 
mantenen, redueixen despeses i disminueixen de forma consi-
derable les seves redaccions, afectant la qualitat.

En els últims anys, alguns dels principals diaris a nivell mundial 
han caigut en mans de grans fortunes, que es diuen disposa-
des a “salvar” als diaris. El perill, adverteix Cagé, és que s’ha 
produït una concentració de poder en poques mans, “que no 
sempre són les més competents ni particularment desinteres-
sades”. Aquests “salvadors” tenen tendència a acomiadar pe-
riodistes i “el mal costum d’abusar del seu poder”.

Per evitar que les grans fortunes prenguin control dels diaris, 
l’autora, economista doctorada per la universitat de Harvard, 
proposa aprofitar la revolució digital per refundar els mitjans 
de comunicació utilitzant un nou model de finançament: una 
societat de mitjans de comunicació sense fins de lucre, que és 
un híbrid a mig camí entre una organització sense ànim de lucre 
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i una corporació amb accionistes. Com en les fundacions, les 
aportacions de capital quedarien congelades i no reportarien 
dividends, però els accionistes tindrien dret a vot.

Cagé justifica aquest model defensant que la informació és un 
bé públic (una informació de qualitat, lliure i independent és 
indispensable per al debat democràtic) i que no s’ha de tractar 
com una mercaderia a la qual es busca maximitzar el benefici. 
“Els mitjans de comunicació no haurien de ser com les altres 
empreses. Perquè quan ho són, en general, és en detriment de 
les informació”.

Puntualitza que la crisi no és nova, ni és fruit d’Internet ni de la 
crisi del 2008, però s’ha accentuat en els últims anys perquè 
amb Internet la informació, que és molt costosa de produir, es 
reprodueix sense pagar. S’oblida que ser periodista és un ofici 
i que han de cobrar per això. D’altra banda, l’augment de la 
competència i la disminució dels ingressos publicitaris ha reduït 
el periodisme d’investigació. “Cada vegada menys periodistes 
treballen en els diaris”, denuncia Cagé, i això afecta la qualitat 
de la informació. El nombre de periodistes necessaris per pro-
duir un diari és més o menys el mateix, no importa el nombre 
d’exemplars venuts. Això és una cosa que no s’entén bé des 

de la direcció de les redaccions. Els temes que s’han de tractar 
i les conferències de premsa que s’han de cobrir són els ma-
teixos per a tothom. La economista va trobar correlació positiva 
entre el nombre de periodistes que treballen per a un mitjà i 
la quantitat i la qualitat de la informació. Un exemple: els vuit 
mesos de la investigació del Boston Globe sobre els abusos 
sexuals del clergat catòlic, que li va fer guanyar el premi Pulit-
zer, vam costar 1 milió de dòlars, sense incloure els milers de 
dòlars d’advocats. Pocs mitjans tenen accés a aquests recur-
sos econòmics.

“El suport digital i la gratuïtat no només pot acabar amb la prem-
sa escrita, sinó també representen una amenaça per a la in-
formació produïda per altres mitjans de comunicació, la ràdio 
i la televisió. Estan desapareixent els periodistes i, amb ells, 
la informació que només ells poden produir. I, per ara, no es 
fa res per evitar-ho. Quina és la raó d’aquesta passivitat?”, Es 
qüestiona l’autora.

La publicitat no és una garantia d’independència, ni l’única so-
lució a la crisi és obtenir nous ingressos publicitaris. Parla de la 
“il·lusió publicitària” perquè avui en dia la publicitat no permet 
viure als mitjans de comunicació. La meitat del mercat publicita-
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ri se l’emporten Google, Facebook i Amazon. I tractant de com-
pensar aquests ingressos, els mitjans de comunicació cauen 
en braços de “innovacions tan radicals com a perilloses per a 
l’ètica periodística, com, per exemple, el desenvolupament del 
native advertising”. Cada vegada més mitjans pateixen pres-
sions per acceptar aquest tipus de publicitat.

Cagé analitza els efectes perversos de la competència i con-
clou que més mitjans de comunicació no sempre és millor. Des-
prés d’un cert nivell, un augment en el nombre de mitjans de 
comunicació pot contribuir a un descens de la qualitat i quantitat 
de la informació produïda. I curiosament, aquesta major compe-
tència també està associada a una caiguda en la participació en 
eleccions municipals.

Els mitjans tradicionals aposten per fer créixer el nombre de 
lectors digitals, però els anunciants només volen pagar d’acord 
al trànsit i no aconsegueixen monetitzar aquesta operació. “A 
força de córrer darrere d’ingressos publicitaris en línia dels que 
creuen depèn el seu futur, els diaris han perdut en tots els te-
rrenys: en el de la qualitat, i per tant de la difusió en paper, i 
en el digital, pel qual no aconsegueixen cobrar”. La revolució 
digital s’ha fet sense recursos, sacrificant periodistes de “paper” 

per periodistes amb domini de les tecnologies però als quals no 
se’ls permet sortir al carrer.

I el de les audiències milionàries d’Internet és només una 
il·lusió. A Internet, cal considerar el nombre de visitants únics 
en lloc del nombre de visites i en paper cal prendre en compte 
que cada exemplar el llegeix més d’un lector. Si tenim en comp-
te aquest fet les diferències no són tan enormes. A més, els 
lectors de paper dediquen més temps a la informació que els 
de digital, el que il·lustra l’enorme diferència entre les tarifes de 
paper i les d’Internet.

La dificultat dels mitjans digitals està en monetitzar als seus lec-
tors davant les agències de publicitat. Cagé recomana insistir 
en la qualitat per incitar els lectors a pagar pel contingut. Tot i 
que reconeix que ja ningú està disposat a pagar per obtenir in-
formació -hi ha casos d’èxit en la creació de murs de pagament 
(paywalls), com New York Times- opina que és el futur “d’una 
indústria de la qual està fugint la publicitat” 
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Nou llibre de Rafael Vallbona: 
“Dits enganxosos vol ser un petit 
homenatge al periodista de poble”
Per Jordi Vilarrodà / El 9 Nou

Després d’un incendi, en un poble d’estiueig, troben els cos-
sos calcinats de dos joves. Som a l’any 1993, en plena crisi 
postolímpica, amb la cocaïna convertida en droga de moda i la 
corrupció que es comença a descarar. Rafael Vallbona situa en 
aquest context la seva última novel·la, Dits enganxosos (Ed. Al-
revés), que torna a tenir com a personatge central el periodista 
Pere Palau, que els seus lectors ja havien conegut a El tant per 

cent (2014). És el segon volum d’una trilogia sobre periodisme, 
política i corrupció -amb tocs de novel·la negra ?que s’afegirà 
a la vintena llarga de títols que ha publicat aquest periodista i 
professor.

Torna en Pere Palau, el periodista que protagonitzava El 
tant per cent. Aquesta en seria la preseqüela
La idea d’aquesta novel·la, situada l’any 1993, venia d’un conte 
previ escrit en aquella època. Tinc la idea que aquest personat-
ge sigui protagonista de tres novel·les: El tant per cent seria la 
central, amb una novel·la dels antecedents -un Pere Palau més 
jove i ambiciós i una tercera en què serà també protagonista 
però no de tot el relat... i no puc dir més.

Aquí el veiem de jove, un periodista de comarques que se’n 
va a la capital...
Dits enganxosos és un homenatge als periodistes de poble. Co-
mença a la Seu d’Urgell fins que un estiu li ofereixen d’anar a 
fer de becari a Barcelona i marxa disposat a menjar-se el món. 
El procés que segueix al llarg de la novel·la és que el món se 
l’acaba menjant a ell. El que ens ha passat a tots... i no només 
als periodistes.
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Som als anys 90, en plena crisi postolímpica. Un moment 
que té semblances amb l’actualitat 
Els Jocs Olímpics situen Catalunya i Barcelona en el món, per 
les coses bones i les no tan bones. També la converteixen en 
un marc d’actuació del crim internacional. Roberto Saviano ja 
ho diu, que la camorra s’ha instal·lat aquí. També és un moment 
de canvi de paradigma en les drogues: l’heroïna que ha arrasat 
als anys 80 cedeix el pas a la cocaïna, que fins i tot és ben 
vista. Barcelona es converteix en un mercat importantíssim. I a 
tot això s’hi afegeix una crisi que a tot arreu comença el 1991 i 
aquí, per allò dels fastos olímpics, no ens n’assabentem fins al 
1993. I la patacada és molt forta. Potser no tan com aquesta, 
però gairebé. I se li dóna una sortida neoliberal que aboca a la 
crisi actual: recordi la Llei del Sòl de 1998, que obre la porta a 
la bogeria constructora.

En la seva novel·la en veiem l’embrió, a nivell d’un poble 
petit...
Perquè quan es parla de corrupció sempre pensem en governs 
autonòmics o estatals. Però si poguéssim sumar tot el volum de 
corrupció local, d’ajuntaments o diputacions, el muntant deixa-
ria en ridícul l’altre.

El regidor independent que condiciona l’equip de govern 
guiat només pel seu propi interès... de què em sona, això?
A un poble de cada dos hi ha hagut un personatge d’aquesta 
mena! I les escissions de partits, i el bescanvi de cadires 
d’alcaldia a canvi de llicències d’obres... En molts casos potser 
no ha estat il·legal, però immoral sí. I molts no han estat jutjats 
perquè aquests delictes prescriuen.

Enmig de tot això, s’hi troba un periodista jove, un becari. I 
veiem que això de la precarietat del periodisme no és cosa 
nova...
Recordo que quan vaig començar al TeleExprés l’any 1978 par-
laven ja amb enyor de l’època de la nominilla. Es veu que els 
joves ja cobraven un petit sou fix cada mes, no com ara que 
es cobra a tant la peça, o que no es cobra. Vaig pensar que 
millor no dir-ho a casa, que ja prou dubtes tenien que em fes 
periodista!

Pere Palau, que es troba en aquest cas, encara té un punt 
d’innocència. Troben dos cossos enmig del bosc després 
d’un incendi i vol saber què ha passat, vol explicar la veritat...
Qui de jove no ha estat il·lús, de gran es predisposa a ser molt 
conservador. Ell té aquest punt d’ambició lògica i de voluntaris-
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me. Ara i abans hi ha dos tipus de periodisme, el que és submís 
al poder i no ha dubtat mai de la versió oficial política, policial o 
econòmica, i el que vol acostar-se tan a prop com sigui possible 
de la veritat. Ja sabem que és impossible d’arribar-hi del tot per-
què hi ha molts elements que ens ho impedeixen... a vegades, 
el mateix mitjà de comunicació. Però la màxima del periodisme 
no és altra: vés allà a veure què ha passat i ho expliques.

I vostè ho coneix en primera persona...
Quan jo feia periodisme de poble, ens van perseguir des dels 
fatxes fins a l’equip jurídic de la Caixa Laietana... Crec que la 
contribució dels joves periodistes en aquell moment va ser im-
portant per poder crear una societat una mica més justa.

Potser tenim la sensació que fa quatre dies, i dels anys 90 
cap aquí hi ha hagut un canvi espectacular!
Des dels anys 70 cap aquí, hem hagut de córrer molt en poc 
de temps. El país ha crescut cremant etapes molt de pressa, 
a vegades sense temps de reflexionar o perquè ens han fet 
empassar coses amb un embut.

Utilitza molt la música per ambientar el paisatge del mo-
ment. Els 90 són els anys del moviment grunge...
El llibre es diu Dits enganxosos no perquè sí, sinó perquè és el 
títol d’un disc de Rolling Stones, Sticky Fingers, aquell que la por-
tada original d’Andy Warhol no es va poder publicar aquí i la faig 
servir de portada del llibre. Estableixo un pont amb el moviment 
grunge dels 90: Nirvana, Green Day... El dia que va morir Kurt 
Cobain, recordo veure gent jove amb una desesperança total, 
com si s’acabés el món. Em va quedar molt, aquesta imatge. 
Vaig entendre per què era tan important, perquè havien deixat 
anar un missatge que els joves havien fet seu. Era un moment de 
desesperança, recordi que la Guerra del Golf va ser l’any 1991.

Ha volgut ser sintètic, concís? 
Des del primer moment em vaig plantejar de fer un retrat sin-
copat, de frases curtes. Des d’aquest aspecte trobo que és una 
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narració formalment violenta, però trobo que s’adiu amb el tema 
i amb el personatge jove. A l’anterior hi havia més marrades, 
fins i tot un humor absurd. M’ha costat més fer un relat d’aquest 
estil, havia de frenar-me moltes vegades. Potser perquè aques-
ta prosa tan tallant no és ben bé la meva, però havia de posar-la 
al servei del personatge.

Intuïm un cert desengany, al final de la novel·la 
Més que desengany, un aterratge. Palau s’ha de posar a es-
criure un article, i és el que té ganes de fer. I potser ja no sabria 
fer res més.
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La clau de les diferències entre les 
estimacions del I2P d’Arce Media i 
Infoadex
Per Programa Publicidad

“Crec que es tracta de la inversió controlada. Nosaltres tenim 
entre un 20 i un 25% més d’inversió controlada, de suports que 
l’Informe i2p d’Arce Media”, assenyala Patricia Sánchez, direc-
tora d’Infoadex. Així ho explicava a El Programa de la Publicitat, 
la directora d’Infoadex, després de la presentació de l’Estudi de 
la Inversió Publicitària a Espanya 2016.

“Nosaltres tenim aquesta proporció de suports i inversió contro-
lats. Però medià a mitjà caldria veure-ho... i on més diferència 

hi ha és a internet. Nosaltres vam incloure enllaços patrocinats 
i mobile, i i2p no ho tenen, i petites diferències en la resta de 
mitjans. Sobretot en els absoluts. Coincidir en l’evolució del 
mercat és més fàcil. Tenir controlat un percentatge o una altra 
del total del mercat és més difícil coincidir”.

Pel que fa al creixement de la inversió, “el d’Infoadex és su-
perior motivat segurament pel creixement d’internet, amb crei-
xements importants que i2p no té. D’altres mitjans no sabria 
dir, sense saber com està controlat el treball d’ARCE i Media 
Hotline, i no tinc aquesta dada”.

Mentre per a Infoadex hi ha hagut un creixement del 7,5% en 
mitjans convencionals i un 2,8% en no convencionals, que crei-
xen un 17,7% des de l’inici de la recuperació, segons l’Estudi de 
la Inversió Publicitària a Espanya 2016 (ambdós estudis reco-
llits per aquest butlletí les dues darreres setmanes), la inversió 
real estimada del mercat publicitari es va situar en un volum de 
11.742,2 milions d’euros, amb un creixement del 4,7% sobre 
els 11.211,2 milions d’euros que es van assolir l’any anterior. 
Els mitjans convencionals van arribar aquest any els 5.016,7 
milions d’inversió, un 7,5% més que el 2014.
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La Televisió continua sent el mitjà en el que més confien els 
anunciants, superant els dos mil milions d’euros i concentrant 
el 40% de la inversió. Digital es consolida com a segon mitjà 
en inversió i obté un creixement interanual per sobre del 16%. 
Cinema (+ 35,5% el inversió vs. 2014). 

La inversió en mitjans no convencionals va créixer aquest any 
un 2,8%, assolint aconseguir els 6.725.000 d’euros.

No obstant això, per a l’Informe i2p (Índex d’inversió publici-
tària) corresponent a l’any 2015, elaborat per Media Hotline i 
Arce Media el creixement de la inversió publicitària va ser d’un 
5,8% respecte a la inversió de 2014. 

La inversió total en mitjans convencionals per a l’any 2015 va 
ascendir a 3.987,1 milions d’euros enfront dels 3.768,9 mill. € de 
2014. a més creixen tots els mitjans fins i tot els mitjans impresos 
encara que lleugerament sense arribar cap a l’1%, però, amb la 
premsa digital, el creixement de la premsa diària arriba al 2,9% 
com a conseqüència del 13,9% de creixement de la premsa digital. 

Els mitjans que més creixen són Cinema, Internet, Ràdio i Televi-
sió amb un 25,1%, un 12,3%, un 7,8% i un 6,9% respectivament.
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La premsa americana es passa a 
la subscripció digital
Per Àlex T. Williams / American Press Institute
  

El 78% dels diaris nord-americans amb una circulació superior 
als 50.000 exemplars té un model de subscripció de pagament 
en la seva versió digital. Un estudi de l’American Press Institu-
te conclou que gairebé vuit de cada deu diaris nord-americans 
han implantat un model de pagament per les seves edicions 
digitals. El treball, signat per l’investigador Alex T. Williams, de-
mostra que la conversió digital s’està realitzant amb èxit als Es-
tats Units, davant els problemes que estan tenint molts mitjans 
europeus per reconvertir el seu model de negoci.

L’estudi examina 98 diaris, dels quals 77 tenen subscripció di-
gital; d’ells, 71 el van posar en marxa en els últims cinc anys. 
L’investigador situa el 2012 l’any clau per a aquests models de 
subscripció: “Per al final de 2012, 41 de 98 diaris analitzats ha-
vien llançat els seus models de subscripció, 7 tenien models de 
tot pagament i 4 models freemium”.

El model més popular és l’anomenat “paywall” (mur de paga-
ment), segons el qual l’usuari té dret a consultar una sèrie de 
continguts gratuïts a la web del diari i ha de pagar per uns al-
tres. Una modalitat permet consultar fins a 10 articles de ma-
nera gratuïta al mes, mentre que altres models permeten con-
sultar gratis continguts bàsics, com la informació meteorològica 
o notícies d’agència, i obliga a pagar pels continguts exclusius 
del diari.
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Només tres diaris (Wall Street Journal, Honolulu Star-Adverti-
ser, and Newsday) dels 98 analitzats tenen un mur de paga-
ment absolut que obliga a pagar per llegir qualsevol contingut.

El preu mitjà d’una subscripció digital és de 2.97 dòlars setma-
nals (2,73 euros) per als paywall que permeten llegir articles 
gratuïts, 3,52 $ (3,24 €) setmanals per als models freemium 
(continguts bàsics gratis i continguts propis de pagament) i 4,43 
$ (4,07 €) setmanals per als models de només pagament. Si 
es vol rebre en paper l’edició en diumenge el preu se situa al 
voltant dels 3.29 dòlars setmanals. en aquest sentit ha discre-
pància entre els editors, ja que 37 diaris cobren més per lliurar 
en paper l’edició dominical, 25 diaris cobren menys i en 13 no 
varia el preu.

L’estudi revela que els plans de subscripció són menys comuns 
en els grans diaris: mentre que el 86% dels diaris amb una cir-
culació inferior a 100.000 exemplars fa servir un model de pa-
gament, només el 64% dels que superen els 250.000 exemplars 
diaris tenen implantat un model d’aquestes característiques.

A l’hora de registrar-se en cap dels diaris analitzats es va de-
manar a l’usuari informació demogràfica o sobre els seus inte-

ressos personals, la qual cosa reforça la idea del periodisme 
global i la ruptura definitiva de les fronteres geogràfiques en la 
professió.

Entre les dades que llança l’estudi destaca que el 85% dels 
editors va consultar amb altres diaris abans de llançar el seu 
propi pla de subscripció, mentre que el 29% va utilitzar focus 
groups (grups de discussió) i el 28% va fer proves amb una 
selecció d’usuaris.

Un dels models més aplaudits és el del New York Times, qui 
va implantar el 2011 la seva paywall amb notable èxit, de ma-
nera que molts diaris, destaca l’estudi, han decidit imitar el seu 
model en lloc de realitzar estudis de mercat per crear els seus 
plans de subscripció.
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Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC ampliar la informació sobre 
l’estudi “Pagar per News Digital: La ràpida adopció i el paisatge 
actual de les subscripcions digitals en diaris d’Estats Units”, de 
l’American Press Institute, CLICANT AQUÍ  
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The Independent: qui dóna 
les guitzes al periodisme?
Per Matilde Gordero / Mèdia.cat

El diari britànic The Independent va anunciar el mes passat 
que tanca la seua versió en paper per dedicar-se en exclusiva 
a l’edició digital. Sembla que l’enorme pèrdua de lectors dels 
últims anys li ha donat el toc de gràcia. És una mala notícia per 
al periodisme i per als periodistes. Malgrat que mantindrà el 
seu web, acomiadarà molts d’ells.

També en febrer hem sabut de la mort d’Umberto Eco. En una 
entrevista que va concedir a El País l’any passat, «l’home que 

ho sabia tot» augurava un futur negre per als diaris impresos: 
(…)la crisis del periodismo en el mundo empezó en los cin-
cuenta y sesenta, justo cuando llegó la televisión, ¡antes de 
que ellos desaparecieran! Hasta entonces el periódico te con-
taba lo que pasaba la tarde anterior, (…) Desde la invención 
de la televisión, el periódico te dice por la mañana lo que tú ya 
sabías. Y ahora pasa igual. ¿Qué debe hacer un diario?

La solució d’Eco, d’una forma molt resumida, era convertir els 
diaris impresos en setmanaris, amb temps perquè els periodis-
tes els prepararen i els lectors els digeriren. En el cas de The In-
dependent, però, també es deixarà de publicar l’edició setmanal.

Al mateix temps que lamentem la mort de mitjans, assistim a 
la creació de nous que, amb més o menys independència de 
grups polítics i econòmics, tracten d’apropar-nos la realitat amb 
noves narratives, amb temps per a la reflexió i amb fonts de 
finançament alternatius. És una cursa de relleus, una renovació 
natural de la professió? En part, sí. Però no oblidem que les 
guitzes al periodisme vénen de cavalls ben diferents.

És cert que en les darreres dècades, l’aparició de nous mitjans 
i els avenços tecnològics han desplaçat els diaris impresos. 
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Però també és cert que no són els únics factors que han in-
fluït en la davallada de lectors i, moltes vegades, en la qualitat 
d’un periodisme que s’ha de fer amb redaccions minvades i 
que sovint és maltractat per grups empresarials amb interessos 
que no coincideixen precisament amb el codi deontològic de la 
nostra professió. 
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