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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: La fatiga digital serà el detonant del nou renaixement de la premsa escrita
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El diari Ideal presenta el seu pioner Laboratori de Dades

COMUNICACIÓ DIGITAL
Generació Z: La nova generació d’usuaris mòbils

PUBLICITAT I MÀRQUETING
ZenithOptimedia millora les seves previsions sobre la inversió publicitària

NOVES EINES
El 90% de les web que hi ha al món no apareixen en els cercadors

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Periodisme digital “McDonald’s” i “gourmet”, dos models divergents en auge

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Èxit total del Congrés de Periodistes Digitals d’Osca
TRIBUNA: L’altra transició: «Em pregunto per què hi ha tant d’interès per enterrar els diaris abans que morin”
ENTREVISTA: ”El paper és l’últim luxe”, segons el periodista Andrés Rodríguez
ANÀLISI: Nou Periodisme, qüestió de format o convicció en crisi?
DOSSIER: El 41% dels internautes utilitza la xarxa més de quatre hores al dia
OPINIÓ: La informació exigeix temps i diners i la gent s’ha acostumat a la immediatesa i a la gratuïtat
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La fatiga digital serà el detonant del 
nou renaixement de la premsa escrita
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 
Queda dit: La fatiga digital serà el detonant del nou renaixement 
de la premsa escrita. És ben veritat que s’afirma amb freqüència 
que la premsa en paper té els dies comptats. L’auge de les noves 
tecnologies i dispositius mòbils ha posat en serioses dificultats a 
la premsa escrita que en els últims anys està plantant cara a les 
caigudes en la inversió publicitària com a conseqüència de la 
crisi econòmica.

Un panorama que ha provocat el tancament de capçaleres i re-
vistes així com la dràstica reducció de les redaccions però ara, 

ha arribat el moment de poder descobrir la llum al final del túnel 
de la forma més imprevista.

Rob Orchard, director de Delayed Gratification, The Slow Jour-
nalism Company, assevera en unes declaracions concedides a 
The Drum que la fatiga digital, que comença a augmentar entre 
els usuaris dels “smartphones” i ordinadors, serà el detonant 
del nou renaixement de la premsa escrita .

El motiu el trobem en la recerca de continguts més reflexius que apro-
fundeixin en els temes sobre els quals els mitjans digitals, en moltes 
ocasions, no se’ls presta la deguda atenció. Orchard, que presumeix 
orgullós de la seva publicació allunyada de les presses que inunden 
el món de la informació, apunta que les marques estan aconseguint 
diluir la reputació que tants anys els ha costat guanyar amb comuni-
cats de premsa plens de contingut publicitari i els “famosos publire-
portatges” (ara se’ls anomena publicitat nativa o narrativa). “Tots són 
formats impulsats pel model financer de la publicitat”.

Deixa clar en l’entrevista que, tant els directors de màrqueting, 
com els mitjans, marques i creadors de continguts han co-
mençat a veure a l’usuari només com un lector exigent pel que 
cal començar a potenciar els “continguts de qualitat”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“En l’últim any he observat en els lectors, de manera cada ve-
gada més acusada, la coneguda ‘fatiga digital’. Els consumi-
dors de la informació estan començant a considerar el valor que 
s’ofereix a la impressió i desitgen aprofundir més en els temes. 
Consumir menys informació instantània d’un sol ús “, deixa clar 
Orchard. Ens trobem davant l’inici d’una nova era?

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden ampliar aquesta infor-
mació i veure i escoltar l’entrevista a Rob Orchard CLICANT 
AQUÍ

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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El diari Ideal presenta el seu pioner 
Laboratori de Dades
Per Juanjo Cerer / diari Ideal de Granada

 
Dimarts, dia 29, el diario Ideal (amb edicions a Granada, Jaén i 
Almeria) va presentar el seu Laboratori de Dades. Un projecte 
que encarna una decidida aposta per l’exploració de noves ma-
neres d’explicar històries, recolzant-se en les eines que ofereix 
la innovació tecnològica per a realitzar periodisme amb dades.

En aquest nou espai, els números i les estadístiques parlaran 
per si mateixos i serviran de base per a explorar angles nous en 
el periodisme digital. El focus seguirà sent, com sempre, atrau-
re i interessar al lector amb històries properes i de proximitat, 

fent especial èmfasi en la dimensió local. I fer-ho el més a prop 
possible de la realitat que dibuixen les dades, buscant interpre-
tacions sobre el que ella ofereix a posteriori.

Escometre aquesta tasca a Espanya avui no és fàcil. La marxa 
de la major part de les lleis de transparència en el sector públic 
caminen encara de quatre grapes i en bolquers, especialment a 
nivell local, i és freqüent trobar-nos amb la negativa de les ad-
ministracions a facilitar dades que permetin realitzar una millor 
tasca periodística al servei dels ciutadans. La posada en marxa 
del Laboratori de Dades de Ideal és també una declaració de 
principis: no hi ha marxa enrere en el camí de la transparència 
en la funció pública.

Molts senders en aquest tipus de periodisme estan encara per 
obrir. Es fa necessària una etapa d’experimentació, de provar 
nous formats, noves idees, per aprendre a explicar millor les 
històries en el present d’Internet. Estem decidits a intentar-ho, 
a obrir camí en aquesta forma de fer periodisme que cobra cada 
vegada més importància.

En el Laboratori de Dades del diari granadí es troben ja disponi-
bles algunes de les primeres històries informades des d’aquest 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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enfocament. Des d’un estudi de les temperatures per esbrinar 
quin lloc va ocupar el passat hivern entre els més càlids de la 
nostra sèrie històrica, a una refutació de calculadora dels nom-
bres oferts pel regidor d’Economia respecte a la taxa turística, 
passant per un especial realitzat el passat Dia de la Dona o un 
estudi sobre el soroll a les ciutats espanyoles en relació amb 
les europees..

Són només algunes de les milers d’històries que es poden ex-
plicar des de l’enfocament de les dades. Ara preguntem també 
als nostres lectors, perquè volem saber també la seva opinió i 
els seus suggeriments. Què els agradaria veure explicat amb 
dades a Ideal; què es pot millorar de l’experiència. 

Els editors associats a l’AMIC interessats en aquesta expe-
riència, indicadíssima per a la premsa de proximitat, es poden 
posar en contacte amb el Laboratori de Dades d’Ideal en el 
següent correu electrònic: jjcerero@ideal.es. El Butlletí també 
ofereix conèixer els primers treballs del Datalab de l’Ideal. CLI-
CAR AQUÍ 

Trimestre per oblidar a la premsa 
estatal: fortes caigudes en ingressos, 
vendes i difusió

La premsa impresa ha tornat a tenir un trimestre per a l’oblit. 
Entre gener i març tots els bons auguris de finals de l’any pas-
sat s’han esfumat gràcies a la inestabilitat política i l’alentiment 
econòmic mundial. Les empreses han tornat a desconfiar dels 
diaris com a suport publicitari i els lectors segueixen migrant 
cap les seves edicions digitals. Unes dades molt negatius que 
han fet als propis editors començar a renegar públicament del 
format paper. I ull, que la resta de l’any pot ser per oblidar.

Les dades que s’han anat coneixent en els primers tres mesos 
de l’any no són gens encoratjadores. Les xifres internes dels 
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diaris parlen d’un retrocés d’entre el 6% i el 10% en les seves 
xifres de difusió de la premsa en aquest trimestre, una dada 
alguns punts per sobre en el cas de les vendes. Com ja és tradi-
cional, aquestes caigudes s’accentuen en les grans capçaleres 
estatals com El Mundo, ABC i El País. El mes de gener ha estat 
dolent, el febrer una mica millor, però març ha tornat a aprofun-
dir aquestes males previsions.

Pel que fa als diaris editats a Barcelona, els seus registres a 
Madrid són discrets. El Periódico té una difusió simbòlica de 
1.200 exemplars mentre que La Vanguardia manté 3.200 exem-
plars des de fa mesos.

Inversió publicitària
Pel que fa a la inversió publicitària les dades estan prop del 7% 
de caiguda després d’un últim trimestre del 2015 en què es van 
tornar a xifres positives i un 2015 en què la dada de creixement 
va ser proper a l’1%. Això no obstant, aquest trimestre de la 
premsa no han anat com s’esperava amb alguns diaris perdent 
fins a un 10% dels seus ingressos publicitaris comparats amb 
el mateix període de l’any anterior. La dada és dolent i sembla 
que no remuntarà durant 2016 segons els estudis preliminars 
de les agències de mitjans.

D’aquesta manera, moltes fonts coincideixen a assenyalar que 
aquests primers tres mesos només són un preàmbul del que pot 
venir en la segona part de l’any. I és que tot es resumeix en la pè-
rdua d’interès dels anunciants en el format imprès. Mentre cauen 
al 7% els ingressos publicitaris en el paper, els ingressos publici-
taris en digital milloren un 15%, encara que amb el handicap de 
representar una facturació molt inferior. La gran premsa no acon-
segueix donar la volta a aquesta tendència, inevitablement es 
generarà un important trencadissa en el sector en aquest 2016.

Mentrestant, els editors semblen fiar-ho tot a la incertesa política. 
Els analistes del sector indiquen que si es forma Govern a l’Estat 
els inversors desbloquejaran els seus pressupostos de publicitat, 
encara que tot sembla indicar que això no es produirà a breu 
termini. (de Prnoticias)

El periodisme és una passió de masoquistes

Aquell mandat sanmartinià del “seràs el que hagis de ser, sinó 
no seràs res” és tan bell com poc humà: vam acabar sent, amb 
sort, allò que vam poder o vam voler. Per orientar-nos en aquest 
laberint de vocacions i equivocacions, el lloc nord-americà de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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1. Promoció vàlida entre l’1-3-2016 i el 15-4-2016 (tots dos inclosos). Possibilitat d’aconseguir una Targeta Regal (40.000 unitats) per a persones físiques o un abonament en compte per a persones jurídiques, sempre que es compleixin les condicions de la promoció, que es poden consultar 
en qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat. L’import que s’ha d’abonar es calcula en funció de les assegurances contractades i de si el prenedor té un Pack multiAssegurances o no en té cap, i/o de si contracta el servei d’alarma de Securitas Direct España, SAU, a través de 
PromoCaixa, SA, en els termes indicats a les condicions de la campanya. Promoció subjecta a la fiscalitat vigent. Qualsevol de les companyies pot descomptar l’import de la promoció en cas que s’extingeixi el contracte d’alguna de les assegurances i/o de l’alarma abans de 12 mesos des de 
l’entrada en vigor, o en cas que s’extingeixi el Pack abans de l’1-1-2017. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1419-2016/09681

ALT
NIVELL DE PROTECCIÓ

AUTO

Amb les assegurances a CaixaBank i l’alarma de 
Securitas Direct, estaràs totalment protegit.  
A més, podràs aconseguir fins a 1.000 euros1 
en una Targeta Regal.

Descobreix quin nivell de protecció tens en 
qualsevol oficina de CaixaBank. 

Informa-te’n a www.CaixaBank.cat

multiProtecció
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recerques laborals CareerCast va armar un rànquing dels mi-
llors i pitjors treballs d’aquest temps. Els resultats es basen en 
qüestions com l’ambient de treball, el nivell d’ingressos, les 
perspectives d’ascens i el nivell d’estrès.

El curiós és que el periodisme encapçala la llista dels pitjors tre-
balls (seguit pels llenyataires i el personal militar). Les causes 
d’aquest primer lloc tenen a veure amb la poca remuneració, 
l’alt nivell d’estrès i la situació precària.

I quines serien les raons dels periodistes per abraçar aquest via 
crucis? Una: la temptació de ser els que escriuen la vida. Si és 
veritat que tota realitat necessita un relat, els periodistes són 
els que sucumbeixen a la fascinació de ser els que escriuen 
aquesta narració; aquests privilegiats que li posen paraula. (de 
La Nación – Mariano Donadío)

El CIC demana als mitjans respectar 
el criteri 9 del Codi Deontològic

Des de el Consell de la Informació de Catalunya i en referèn-
cia a les famílies afectades pels atemptats terroristes de 

Brussel·les recorden als mitjans de comunicació la importància  
de ser molt curosos amb la cobertura informativa que facin so-
bre aquest lamentable fet. El CIC vol recordar que el criteri 9 del 
Codi Deontològic de la professió periodística diu: “Respectar el 
dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, espe-
cialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o 
esdeveniments que generin situacions d’aflicció o dolor, evitant 
la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre 
els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les 
persones afectades ho explicitin”. (d’ACN)

El CAC constata que El Punt Avui 
TV incompleix la programació de 
proximitat
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha obert un període 
d’informació prèvia a El Punt Avui TV per emetre menys de les 
60 hores setmanals de programació de proximitat a què obli-
guen cadascuna de les set llicències que va llogar a Canal 
Català fa dos anys. De confirmar-se l’incompliment, es tracta-
ria d’una infracció greu, que comporta sancions de 12.001 a 
90.000 euros.   

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El període d’informació que ha obert l’ens regulador (aprovat amb 
tres vots a favor i tres abstencions) és previ a la possible incoació 
d’un expedient sancionador, i té per objectiu que l’operadora rea-
litzi les al·legacions que consideri oportunes. (d’ACN)

El Periódico distribuirà la publicació 
comarcal El Llobregat

A partir d’aquest mes d’abril, El Periódico de Catalunya distri-
buirà mensualment la revista El Llobregat, que aquest any com-
memora el seu desè aniversari. La publicació gratuïta primer 
s’encartarà amb el diari de Zeta i després se seguirà distribuint 
com fins ara en supermercats Caprabo, equipaments públics i 
eixos comercials del Baix Llobregat i l’Hospitalet. Per a la ca-
pçalera comarcal, l’acord suposa pujar un “escalafó més” dos 
anys després d’iniciar una nova etapa. (de Comunicació 21)

Comarques Nord i Ebre Digital s’uneixen 
en un informatiu sobre l’actualitat al sud 
de Catalunya i el nord de València

Aquest projecte neix amb el suport de La Xarxa que pretén im-
pulsar informatius territorials amb la col·laboració de Canal Te-
rres de l’Ebre i la televisió Nord
  
Canal Terres de l’Ebre i la televisió de proximitat Nord, amb la 
col·laboració de Vídeo Ascó Televisió i el suport de La Xarxa, 
han unit esforços per crear l’informatiu territorial amb l’actualitat 
més propera de les poblacions dels sud de Catalunya i el nord 
del País Valencià. Darrere d’aquest projecte estan les platafor-
mes digitals Comarques Nord i Ebre Digital, associats de l’AMIC, 
que han estat els impulsors d’aquesta idea amb l’objectiu d’unir 
els dos territoris.
 
Un producte televisiu que s’estrena a l’abril i que s’emetrà de di-
lluns a divendres en directe a les 22:00 hores en el ‘prime time’ 
dels canals locals. La cobertura arribarà a les comarques del 
Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, els Ports, 
el Matarranya i l’Alt i el Baix Maestrat. En total 300 mil habitants 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tindran l’oportunitat d’estar al dia en 30 minuts sobre aquesta 
àrea geogràfica que comparteix forts vincles socioeconòmics i 
culturals.
 
El naixement d’aquest projecte s’emmarca en l’estratègia ac-
tual de La Xarxa d’impulsar informatius territorials. El precedent 
més recent, en aquest sentit, és ‘Al dia comarques de Girona’, 
un altre projecte elaborat conjuntament entre set televisions  de 
la demarcació que porta en antena des de l’any 2007. També a 
València existeix un informatiu de les mateixes característiques 
ideat per l’Associació de Televisions Valencianes de Proximitat 
(TEVAP) (per redacció AMIC)

Trinity Mirror llança un nou diari en 
paper

El grup Trinity Mirror ha 
llançat The New Day, un nou 
diari imprès d’abast estatal, 
amb una quarantena de pà-
gines, pensat per ser llegit 
en mitja hora i amb un preu 
econòmic (25 penics, uns 30 

cèntims, les dues primeres setmanes; després seran 50 pe-
nics). La nova capçalera, que es publica de dilluns a divendres, 
d’entrada neix sense edició digital (ni amb plans de tenir-la), 
però sí amb presència a les xarxes socials. La seva directora 
és Alison Phillips, responsable també del dominical del Daily 
Mirror.

Tot i que per model sembla que entri en competència directa 
amb el diari de baix cost ‘i’, des del Trinity Mirror aspiren a robar 
lectors d’entre 35 i 55 anys a The Sun i The Guardian, a més de 
recuperar un “nombre significatiu” dels lectors que han deixat 
de comprar premsa impresa al Regne Unit, un milió en els da-
rrers dos anys, segons el director general del grup, Simon Fox. 
(de Comunicació 21)

Mediapro llançarà un canal d’esport 
24 hores en obert

Segons una informació en exclusiva de Prnoticias, Unidad Edi-
torial ha aconseguit llogar la freqüència de TDT que va deixar 
lliure 13TV el passat 19 de març. Mediapro es queda amb la 
llicència d’Unitat Editorial en règim de lloguer -igual que Dis-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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covery Max- i ho fa per llançar un canal d’esports 24 hores en 
obert. La  nova emissora comptarà amb producció pròpia i amb 
la retransmissió d’algun esdeveniment esportiu, encara que no 
de primer nivell.

Mediapro no és un novell dins de la TDT. Fins el passat estiu 
ja va gestionar una llicència de TDT amb GolT, però en aquest 
cas de pagament, una experiència que no va arribar a quallar 
mai i que finalment ha estat substituïda per Mega. També s’ha 
encarregar de la producció íntegra de l’extinta Marca TV i en 
l’actualitat produeix també Reial Madrid TV, precisament un al-
tre dels canals que arribarà a la TDT en obert aquest mes l’abril. 
(de Prnoticias)

La Vanguardia i la revista ¡Hola! 
s’alien

A partir d’aquesta setmana, els lectors podran adquirir cada 
dissabte La Vanguardia i la revista ¡Hola! a un preu conjunt de 
2,50 euros, el que suposa un estalvi d’un euro. Es tracta d’una 
aliança promocional només vàlida per a Catalunya. Tot i l’oferta 
conjunta, ambdues capçaleres continuaran estant disponibles 

per separat al seu preu habitual: 1,50 euros La Vanguardia de 
dissabtes, i 2 euros l’¡Hola! (que arriba als quioscos els dime-
cres). (de Comunicació 21)
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Generació Z:
La nova generació d’usuaris mòbils
Per Adlatina

Els integrants de la generació Z, nois i noies menors de 18 
anys, se senten perduts sense el seu mòbil. Per al 76% és una 
part essencial de la seva vida. Els usuaris mòbils més joves 
prefereixen el seu telèfon intel·ligent a la televisió. Per als “ze-
tes”, el mòbil ja és la seva principal font de distracció, segons 
l’estudi CSS de Carat. En només deu anys (el primer telèfon 
intel·ligent es va llançar el 29 de juny de 2007) s’ha convertit en 
un dispositiu dominant en el nostre dia a dia i que ha generat 
diverses indústries que no existien fins al moment, com és el 
cas de les apps que ja facturen més de 14.000 milions de dòlars 
a tot el món.

La penetració dels mòbils és gairebé total en qualsevol grup 
d’edat, però en els tres grups estudiats per Carat supera el 
99%, convertint-se en el mitjà majoritari d’entrada a Internet. 
La generació que més accedeix a la Xarxa des del mòbil és 
la Millennial (84%), seguida pels integrants de la generació X 
(77%) i la Z (73%). Els millennials i la Generació Z passen a la 
setmana més de 10h connectats a través del mòbil , arribant a 
superar els dos terços del temps total de connexió en el cas de 
la generació Z i més de la meitat en els millennials.

Només la televisió manté el seu domini a la franja del primetime (21h 
a 24h), una prevalença que any a any es va reduint, especialment 
entre els millennials on la diferència és de menys de cinc punts. 
Podeu ampliar la informació sobre aquest estudi de Carat CLI-
CANT AQUÍ  

Le Journal d’Accès, primer setmanari 
canadenc a llançar una publicació 
multimèdia 3.0 per a tauletes
El setmanari canadenc Le Journal d’Accès ha llançat una atrac-
tiva publicació multimèdia i interactiva, especialment dissenya-
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da per a tauletes, en el marc de la iniciativa promoguda per 
l’Associació de Setmanaris Canadencs Hebdos Quebec perquè 
els seus 33 setmanaris estiguin disponibles d’una manera inno-
vadora i competitiva al quiosc digital “Mon Journal Local”.

Hebdos Québec utilitza la tecnologia de Protecmedia per rea-
litzar aquesta transformació cap als canals digitals dels seus 
associats; procés que -com explica el director general i de 
Màrqueting de l’associació, Gilber Paquette- consta de dues 
fases. “La primera consisteix en oferir una versió e-paper dels 
setmanaris. Actualment, són ja 13 els que estan disponibles a 
l’aplicació “Mon Journal Local”, que es poden descarregar tant 
de l’App Store com de Google Play. Al final de aquesta fase 
d’implantació seran 24 els setmanaris que estaran disponibles, 
amb un abast potencial de 900.000 lectors”.

“La segona fase del projecte -continua- té com a objectiu oferir 
als lectors una versió molt més enriquida dels setmanaris que 
faci ús de totes les possibilitats multimèdia de les tauletes. Es 
pretén fomentar una major interactivitat dels usuaris amb els 
continguts a través l’ús de vídeos, sons i animacions especí-
fiques per a la publicitat. “Le Journal d’Accès” representa un 
primer exemple d’aquest tipus de publicació 3.0”.

Josée Pilotte, directora i propietària del setmanari Le Journal 
d’Accès, explica que “aquesta versió 3.0 ofereix un disseny 
gràfic dinàmic i independent de la versió paper i conté una 
gran quantitat d’interacció amb el lector tant des del punt de 
vista editorial com en termes de publicitat”. Com afirma Gilber 
Paquette, “la versió 3.0 de les nostres publicacions permetrà 
als setmanaris membres de l’Associació del Quebec estar a 
l’avantguarda de la innovació i és que els diaris independents 
del Quebec estan entrant en les grans lligues”.

L’Associació de Setmanaris de Québec és una entitat sense 
fins lucratius creada el 1932. El seu objectiu és promoure la 
premsa local independent i té el suport del Govern de Canadà, 
que ha contribuït al projecte amb el seu suport financer, com 
una organització d’interès essencial per a Quebec. Compta 
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amb 33 periòdics setmanaris independents de llengua france-
sa, que arriben a 1,5 milions de lectors cada setmana. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

NacióDigital estrena edicions a 
Tarragona

Després d’incorporar les edicions de Sitges i Cerdanya, el mitjà 
digital de referència a Catalunya amplia la seva territorialitat 
cap a les comarques del Camp de Tarragona i se sumen a les 
altres setze de caràcter territorial i a les sis de temàtiques que 
ja existeixen.
  
El projecte periodístic de NacióDigital, que enguany celebra el 
seu vintè aniversari d’ençà l’obertura de la primera edició co-
marcal el 19 de maig de 1996, pretén estar present amb la seva 
pròpia marca i ensenya en tot el territori nacional i per aquest 
motiu desplegarà en els propers dies noves edicions a l’àrea 
del Camp de Tarragona. A aquesta edició s’afegeix a dues més 
que fa poc van entrar en funcionament : NacióSitges i Nació-

Cerdanya més les altres setze de caràcter territorial i a les sis 
temàtiques que ja existeixen.

NacióDigital, mitjà associat a l’AMIC, porta dues dècades tre-
ballant de manera ininterrompuda amb una línia editorial sobi-
ranista i de servei a les classes populars catalanes des de la 
independència professional. Aquesta manera de fer ha portat 
el NacióDigital a ser el mitjà de comunicació més llegit en cata-
là, amb xifres que han superat els tres milions d’usuaris únics 
mensuals i els 23 milions de pàgines consultades. Aquest èxit 
també es trasllada a les xarxes socials on també compta amb 
un lideratge clar, amb més de 400.000 seguidors en el conjunt 
de les edicions de Facebook.
 
NacióDigital ocupa diàriament a prop de quaranta professionals 
en el conjunt de les seves edicions i departaments, i compta 
amb una extensa xarxa de col·laboradors periodístics, que in-
clouen uns 350 articulistes d’opinió habituals. Actualment publi-
ca més de 300 noticies pròpies al dia i disposa d’una col·lecció 
en línia de més de 750.000 fotografies publicades en aquests 
20 anys d’acció. (redacció AMIC)
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És a la Xarxa, NacióMotor, el nou temàtic per 
als apassionats del motor de NacióDigital

Els apassionats del món del motor disposen per fi d’un canal 
temàtic de proximitat, fet en primera persona i en català. Na-
cióMotor és el nou espai de NacióDigital dedicat a les darreres 
novetats en motos, cotxes i tots els vehicles que es moguin a 
motor, innovacions tecnològiques, energies alternatives i ten-
dències. Els continguts d’aquest nou espai abastaran des de 
l’arribada dels Smart Cars i la mobilitat del futur a les Smart 
Cities, fins a rutes per redescobrir el patrimoni cultural i natural 
del nostre país, consells de conducció, manteniment i seguretat 
viària. NacióMotor està fet i pensat per als amants dels cotxes, 
les motos, i tot el que faci olor de benzina.

A més, s’hi farà un seguiment del món de la competició i de 
l’esport base, posant de relleu les futures promeses i explicant 
la llarga història i tradició del món del motor que rau a Cata-
lunya: marques, curses i personatges mítics del nostre país. 
També s’exposaran les característiques tècniques i de conduc-
ció dels nous models d’automòbil que surtin al mercat en un to 
distès i entenedor, però rigorós. (de Nació Digital)

Neix DN+, la nova aposta digital de 
Diari de Navarra

Diari de Navarra llança DN+, una innovadora proposta de con-
tinguts digitals que ve a complementar i reforçar l’oferta informa-
tiva del diari, capçalera líder de la premsa navarresa. Luis Coli-
na, director general de la Informació, explica que el llançament 
de DN+ amb la següent reflexió: “Estem molt satisfets i agraïts 
per comptar amb la confiança dels navarresos”. El permanent 
contacte amb la realitat és el que ha impulsat a Diario de Na-
varra a presentar la seva nova proposta. “Som conscients de la 
creixent demanda social d’informació digital i que no hi ha cap 
mitjà en el món que hagi trobat la clau de l’èxit en aquest àmbit. 
No obstant això, ni volem ni crec que hàgim de deixar esperar 
més als navarresos. Hem de satisfer les seves necessitats de 
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comunicació sigui quin sigui el format; és la nostra obligació i, 
alhora, és una oportunitat. Per això neix DN+ “, afegeix Luis.

D’altra banda, s’ha fet coincidir el llançament de DN+ amb nom-
broses millores en la seva edició impresa, amb l’objectiu d’oferir 
a la mateixa data la millor proposta possible per a tots dos pú-
blics, el del paper i el digital. Inés Artajo, directora del diari, 
apunta: “En aquest nou desafiament el projecte intel·lectual de 
Diario de Navarra i el bon periodisme són intocables: el rigor, la 
veracitat, la independència, el compromís amb Navarra i també 
el sentit crític i l’exigència de bon fer als que gestionen la nostra 
comunitat”. (de Periódico Publicidad)

20minutos crea un nou canal en línia 
de motor

20minutos i km77.com han signat un acord estratègic pel qual el 
diari estrena un canal sobre motor incorporat en la seva oferta 
de continguts en línia. Així, s’uneix l’experiència i coneixement 
de km77.com en el sector, amb la força i prescripció de un mitjà 
com 20minutos. Km77.com, amb més de 1,3 milions d’usuaris 
únics que accedeixen des de tots els dispositius (comScore 

Multiplataforma, gener de 2016), és un mitjà dirigit als amants 
dels cotxes que va néixer el 1998 per transmetre les tendències 
de l’automoció a nivell internacional oferint les últimes notícies 
i reportatges sobre models, fires, preus i tota mena de dades 
sobre les principals marques fabricants d’automòbils.

20minutos.es referma amb aquest acord la seva estratègia 
d’aliances amb els generadors de contingut de qualitat i temàti-
ques específiques líders, el que permet enriquir la seva oferta de 
contingut, arribar a perfils molt més segmentats, i a targets de-
mandats i de gran valor comercial. D’aquesta manera, 20minu-
tos.es es converteix també en la millor opció per als anunciants 
en línia del sector de l’automoció. (de Periódico Publicidad)

Conca sense premsa diària

Aquest mes d’abril el diari La Tribuna de Cuenca deixa 
d’imprimir-se diàriament per passar a editar-se setmanalment, 
la qual cosa suposa, de facto, que la província deixa de comp-
tar amb premsa diària. La seva conversió a publicació setmanal 
implicarà la supressió del periòdic en setmanari significa la pè-
rdua de quatre llocs de treball. 
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La Tribuna de Cuenca va tornar als quioscos el setembre del 
2013, després de més de quatre anys des del seu tancament, 
a mitjans del 2009; amb el seu retorn, La Tribuna pretenia co-
brir el buit que havia deixat El Día de Castilla-La Mancha, que 
va deixar a la província el març de 2013 sense un rotatiu de 
proximitat, igual que va ocórrer a la veïna província de Gua-
dalajara. Però La Tribuna no ha aconseguit sobreviure com el 
diari d’àmbit provincial amb més edicions a la setmana, sense 
arribar a ser diari, i amb l’única competència del setmanari Las 
Noticias de Cuenca. (d’EFE)

Telecinco estrena els Instant Articles 
de Facebook, sense sortir-ne 

Telecinco estrena els Instant Articles de Facebook, un format 
que permet una navegació molt més còmoda per a l’usuari, 
sense sortir de Facebook. Mediaset ha estrenat els Instant Ar-
ticles de Facebook amb una informació sobre Kelvin, un nen 
espanyol supervivent dels atemptats de Brussel·les.

Aquest sistema de publicació a la xarxa social facilita l’accés 
a l’usuari a reduir considerablement la velocitat de càrrega 

al mòbil i integrar vídeos, gràfics i fotos. Els Instant Articles 
s’identifiquen amb el símbol d’un llamp a la part superior dreta. 
(de Control)
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ZenithOptimedia millora les seves 
previsions sobre la inversió 
publicitària
Per Blogginzenith
 

El mercat publicitari global podria créixer aquest any al voltant 
d’un 4,6%, d’acord amb les noves previsions de ZenithOptime-
dia, que milloren en 7 dècimes les estimacions anteriors. Amb 
això, la inversió publicitària global arribarà als 579.000 de mi-
lions de dòlars en 2016, i superarà els 600.000 milions el 2017.

Això, assenyalen els responsables de l’informe, tot i els reptes 
als quals se segueix enfrontant l’economia mundial: desaccele-
ració a la Xina, recessió al Brasil i Rússia, el desastre humanita-
ri a Síria, la incertesa davant el futur de la Unió Europea ... A tot 
i això, indiquen, “la confiança dels anunciants ha demostrat ser 
indestructible”. Apunten tres raons principals per a l’optimisme: 
els esdeveniments que tindran lloc al llarg de l’any (esportius i 
polítics), la ràpida recuperació dels mercats més afectats per 
la crisi a l’Eurozona i l’aparició de mercats de ràpid creixement 
que comencen a invertir en publicitat internacional.

Esdeveniments com les eleccions presidencials dels Estats 
Units , els Jocs Olímpics d’Estiu i el Campionat de la UEFA , 
podrien suposar una inversió d’uns 6,1 milions de dòlars nets 
(la meitat dels quals vindria per les eleccions americanes).

D’altra banda, els experts de ZenithOptimedia assenyalen que 
la majoria dels mercats publicitaris europeus que van patir les 
grans retallades a causa de la crisi financera i les seves con-
seqüències estan experimentant una recuperació sostinguda i 
es desenvoluparan ràpidament durant els propers anys. Així, la 
inversió publicitària a Irlanda, Portugal i Espanya, que va caure 
un 45% entre 2007 i 2013, es va recuperar un 8,9% el 2014 i 
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un 7,3% el 2015, i creixerà un altre 6,7% el 2018. també Croà-
cia, Dinamarca, Hongria, Romania o fins i tot Grècia semblen 
experimentar creixements importants després del desastre de 
la crisi.

D’altra banda, ZenithOptimedia ha presentat també l’estudi 
“Els Trenta Mercats Publicitaris Emergents” , que analitza, per 
primera vegada, una selecció de 30 mercats prometedors, en 
què la inversió pot créixer a dos dígits. El 2015, la inversió en 
aquests trenta mercats va arribar als 7.700 milions de dòlars, 
sent països molt diferents entre si per la grandària de la seva 
població, la seva obertura al comerç internacional, la diversitat 
de les seves activitats econòmiques, etcètera. La meitat d’ells 
estan a l’Àfrica i la resta es reparteixen de manera gairebé equi-
tativa entre Àsia i Amèrica Llatina. Orient Mitjà només aporta un 
país a aquest grup emergent (Iran). Segons les previsions, el 
ritme de creixement de la inversió en aquests 30 països serà 
del 15% fins al 2018.

Internet superarà l’any que ve a la televisió
Com és habitual, la publicitat a internet és el principal motor del 
creixement de la inversió publicitària global. Creiem que la pu-
blicitat en aquest mitjà en el seu conjunt creixerà tres vegades 

més que la taxa mitjana global aquest any, sobre un 15,7%, 
impulsada per les xarxes socials (31,9%), el vídeo en línia 
(22,4%) i el search (15,7%). La seva taxa de creixement s’està 
alentint a mesura que madura el medi (era del 21,1% el 2014), 
però preveiem que es mantindrà en els dos dígits per a la resta 
del període previst.

Aquest creixement sostingut, combinat amb el descens de la 
inversió en televisió al Brasil i la Xina , ens ha portat a pronosti-
car que la publicitat a Internet superarà la publicitat en televisió 
a nivell global en 2017, un any abans del que havíem previst al 
desembre.

El mobile contribuirà un 92% en el creixement de la inver-
sió publicitària

La majoria de la nova publicitat a internet està pensada per als 
dispositius mòbils , gràcies a la seva alta penetració i sobretot a 
la seva integració en les rutines diàries dels usuaris.

La inversió publicitària a mobile creixerà fins als 64 milers de 
milions d’US $ entre 2015 i 2018 , creixent un 128% i repre-
sentant un 92% en la inversió global en els tres pròxims anys 
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(aquest total exclou els mercats dels que no tenim desglossa-
ment per mig).

“El creixement ràpid de països relativament nous en el mer-
cat publicitari internacional, combinat amb el ressorgiment dels 
mercats danyats per la crisi financera, mantindran el mercat pu-
blicitari global en el camí correcte per aconseguir un creixement 
saludable, com a mínim per als propers tres anys, “va comentar 
Jonathan Barnard, Head of Forecasting de ZenithOptimedia.

Els anunciants espanyols frenen la 
seva inversió en màrqueting i publicitat

Segons les estimacions 
internes dels propis anun-
ciants tot apunta a un 
creixement zero del nego-
ci publicitari en el primer 
semestre d’any, el que 
instal·la als grans anun-

ciants d’Espanya en el terreny de la prudència, però allunyat 
dels ajustos.

Cautela, contenció i prudència sembla que són les claus que do-
minen al mercat inversor en matèria de màrqueting i publicitat a 
Espanya, almenys en el poc que portem d’any. Segons les esti-
macions de la pròpia Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) 
amb el seu estudi Trend Score (elaborat per Scopen) els anun-
ciants espanyols reprenen la prudència després de l’optimisme 
del primer semestre del 2015, on llançaven alts creixements. 

Les expectatives per al 2016 són d’estabilitat, amb variacions 
de 0,3 i 0,4 en màrqueting i publicitat, respectivament. Unes 
previsions que estan en línia amb les dades de tancament de 
l’any 2015 amb un creixement zero en els pressupostos de màr-
queting i en els de publicitat, segons aquesta mateixa font.

No obstant això, malgrat un lleu descens en l’optimisme, “es 
manté en 2016 una línia d’estabilitat que avança positivament 
centrant-se principalment en determinats formats amb una gran 
aposta per l’activitat digital i pels continguts ??, segons decla-
ren els responsables. És a dir, que no s’aprecien tendències de 
nova recessió.

Els anunciants espanyols opten per l’estabilitat. això sí, refor-
çant la seva aposta per l’activació digital tant de mitjans com 
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de continguts. Els mitjans i formats en què més positivament 
s’ha comportat la inversió són xarxes socials, pre-post rol, SEM 
i mòbil display. En el cas de xarxes socials, més del 75% dels 
anunciants augmentar els seus pressupostos. Un altre focus 
d’inversió serà el contingut i la compra programàtica: els anun-
ciants cada vegada mostren major penetració d’inversió en mo-
dels com branded content, o RTB, amb un 72% i un 57% de 
professionals que indiquen que desenvolupen aquesta activitat, 
respectivament.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi Trend 
Score dels anunciants espanyols. CLICAR AQUÍ (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

Els anuncis dels webs de notícies 
consumeixen fins el 79% de les dades 
mòbils
En ple apogeu dels bloquejadors d’anuncis i de la preocupació 
per als editors de portals a Internet, un estudi diu que la pu-
blicitat podria gastar entre el 18 i el 79% de les dades mòbils 
d’un usuari. L’estudi, realitzat per Enders Analysis, també expli-

ca que els elements de JavaScript (freqüentment utilitzats en 
anuncis publicitaris) afegirien entre un 6 i un 68% a la despesa 
de dades.

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors d’Enders 
van demanar a un grup d’usuaris que visitessin vuit pàgines 
web (no aplicacions) d’alguns mitjans de comunicació bastant 
populars. Es va utilitzar un navegador que imitava l’utilitzat als 
iPhone 6. Durant l’estudi es van bloquejar diferents continguts 
per observar les variacions en el consum de dades: càrrega 
d’un web sense un bloquejador d’anuncis, carrega amb un blo-
quejador i càrrega del web amb un bloquejador i desactivant els 
complements de JavaScript.

Com a resultat, els investigadors van concloure que la publicitat 
dels webs de notícies consumeix aproximadament la meitat del 
total de dades utilitzades per carregar-les, arribant a fregar en 
ocasions el 80%. Els continguts a HTML (l’essència del web, 
que inclou text, imatges i fins i tot el disseny i la distribució dels 
continguts) és l’element que menor quantitat de dades reque-
reix, segons el gràfic publicat per la firma d’anàlisi britànica. 
(d’Eco Inteligencia)
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Quant ingressa per publicitat un 
suplement?

Els suplements del cap de setmana dels diaris són un dels pro-
ductes que més cuiden els editors. Es presenten com un senyal 
de qualitat de les capçaleres i constitueixen en alguns casos un 
repàs més assossegat d’aquells temes que interessen al lec-
tor, però l’anàlisi no pot tenir cabuda en les pàgines impreses 
de dilluns a divendres. No obstant això, el seu cost també és 
elevat i en línia a aquest format de qualitat que pretén oferir 

als consumidors el cap de setmana. El preu del diari s’eleva 
els dissabtes i diumenges en encartar-se aquests suplements i 
s’acosta en molts casos als tres euros. Encara que sembla que 
els ingressos per publicitat dels suplements segueixen sense 
compensar els costos: l’alt preu del paper i la presència de fir-
mes i col·laboradors d’elevat cau són influents..

En aquest sentit les dades de l’AEDE de gener a què ha tingut 
accés prnoticias indiquen que un suplement com Yo Dona -que 
es distribueix amb El Mundo els dissabtes- va ingressar per 
publicitat el primer mes de 2016 un total de 172.714 euros, un 
14,5% menys que al gener de l’any anterior. No obstant això, 
en els registres de l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols no 
apareix Papel, el suplement dominical que va llançar El Mundo 
el passat setembre. El projecte està liderat per Javier Gómez, 
un dels seus fitxatges de renom i inclou firmes com les d’Ana 
Pastor, Susanna Griso o Quique Peinado, entre d’altres. El País 
Semanal  es va embutxacar 171.254 per publicitat al gener, XL 
Semanal  316.995 euros, el Magazine la Vanguardia 121.727 
euros i Fuera de Serie-Magazine 72.953 euros. 

Segons recull El Confidencial Digital, el ‘germà’ dominical de 
Yo Dona hauria estat el “conillet d’índies” de les retallades que 
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haurà d’emprendre Unidad Editorial per ordre dels seus amos 
italians (RCS MediaGroup) i que es concretaran ben aviat. Pa-
pel ha patit darrerament un canvi en la seva enquadernació i en 
la qualitat de les seves pàgines, la conseqüència es tradueix en 
un primer pas per a l’estalvi dels seus costos.

De moment es desconeix si les retallades seguiran implemen-
tant-se al suplement Papel un cop quedi definit el pla que haurà 
de reduir en 15 milions d’euros els costos d’Unidad Editorial 
en tres anys. La pilota està ara a la teulada del Grup que amb 
l’informe encarregat a FTI Consulting començarà a prendre me-
sures aquest mes d’abril. Cap estament, departament o secció 
estan fora de perill. (de Prnoticias)

Els anunciants apunten cada vegada 
més a la publicitat digital

La inversió en publicitat digital superarà la de TV l’any que ve 
als EUA. Una predicció d’eMarketer que podria basar-se en el 
creixent interès dels clients de les agències nord-americanes 
per la Publicitat Display. De fet, segons dades de Strata re-
copilades al febrer de 2016, més de tres quartes parts de les 

agències diuen que els seus clients estan més interessats pel 
mercat digital que l’any passat. I altres investigacions no fan 
sinó avalar la predicció inicial de eMarketer.

Segons PricewaterhouseCoopers, els CEO dels EUA plane-
gen augmentar la seva inversió en 2017. I més d’un quart dels 
enquestats ho faria en publicitat digital. D’altra banda, RSW/
US també ha revelat que els alts executius incrementaran la 
seva despesa en diferents formats de Digital, Social i Mobile. 
És més, el 91% dels executius dels EUA planejar augmentar la 
seva inversió en formats digitals. El domini del mercat Digital 
sembla estar cada vegada més a prop... (d’e-Marketer)

El 98% del mercat publicitari comprarà 
vídeo de forma programàtica, segons 
AOL
Segons l’estudi  “State of Video Report Europe”,  elaborat per 
AOL amb Advertisers Perception, on es destaca la conver-
gència del mòbil amb el vídeo com la principal tendència en 
el mercat. A més, AOL presenta  Be On, una eina de  Vídeo 
Branded Content que promou el engagement no intrusiu entre 
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anunciants i consumidors. I,  ONE by AOL, per Publishers, la 
plataforma amb la qual els editors podran monetitzar els seus 
continguts de forma simple ia mesura

L’estudi “State of Video Report Europe”, 
analitza les tendències en matèria de ví-
deo en línia amb una base de 400 experts 
d’agències, anunciants i editors a Euro-
pa. La principal conclusió de l’informe as-
senyala la convergència del mòbil amb el 
vídeo en línia: més de la meitat dels en-
questats incrementaran la seva inversió 
en aquest camp. Com reptes associats a 
la compra de vídeo mòbil, un 53% assen-
yala el Cross-Device targeting i la Atribució (com interactuen els 
diferents suports en la decisió de compra d’un consumidor).

El 98% dels enquestats afirma comprar vídeo de forma progra-
màtica, amb un 40% de la seva inversió canalitzada d’aquesta 
forma. Tot i que els ingressos de televisió no estan caient a 
Europa, la veritat és que dos terços dels compradors de vídeo 
confirmen que els pressupostos de TV convencional s’estan re-
ubicant en vídeo en línia. Una altra de les preocupacions que 

posa de manifest l’estudi és la qualitat i seguretat de l’inventari, 
amb més d’un 40% dels enquestats apuntant al frau i al viewa-
bility com les més destacades. 

Quant al mesurament, mentre que un 43% d’anunciants i agèn-
cies confien encara en el CTR (Click Through Ràtio), un altre 
tipus de mètriques seran més valorades a futur per definir l’èxit 
de les campanyes. (resum d’AOL)

Adblock Plus no bloquejarà la “bona 
publicitat”

En el marc de la famosa fira SXSW, que s’ha fet a Austin 
(Texas), el bloquejador Adblock Plus ha anunciat que llançarà 
el proper estiu un sistema que recompensarà la bona publicitat, 
que és definida per la companyia simplement com aquella que 
resulta rellevant i d’utilitat per als usuaris. Ben Williams, res-
ponsable d’operacions de Eyeo (la companyia propietària de 
Adblock Plus), va ser l’encarregat de comunicar el llançament.

Williams va assegurar que, amb aquest moviment, la seva com-
panyia vol animar les plataformes a reduir la dependència dels 
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anuncis a la generació d’ingressos. “En un món ideal”, segons 
paraules de Williams, “no pots només utilitzar publicitat per mo-
netitzar el teu contingut. Hi ha un ampli ventall de possibilitats 
de monetitzar el contingut, i la publicitat és només una d’elles”. 
Malgrat aquest anunci, Adblock Plus no va donar més detalls 
sobre el nou sistema. El que sí es coneix és que aquesta nove-
tat serà llançada en una nova versió de l’aplicació que sortirà a 
la llum el proper estiu. (de Campaign)

La Universitat Jaume I va acollir el 
XVè Seminari de Publicitat Exterior

El treball “Amb un parell”, re-
alitzat pel grup Cafè sense 
temps, format per Román Ta-
rrazona, Aitor Villanueva, Yaiza 
Bolea, Borja Ibáñez, Víctor He-
rrero i Pablo Llavata, ha estat 
el guanyador de la XVè edició 

del concurs sobre Publicitat Exterior fallat durant el Seminari de 
Publicitat Exterior realitzat a l’UJI de Castelló. El president de la 
Federació d’Empreses de Publicitat i Comunicació -La Federa-

ció (en la qual s’ha integrat l’Associació Espanyola d’Empreses 
de Publicitat Exterior AEPE), David Torrejón, els ha fet entrega 
del premi de 600 euros i la invitació a participar en les pròximes 
jornades de Publicitat Exterior.

El XVè Seminari de Publicitat Exterior ha comptat amb diverses 
ponències a càrrec de David Torrejón, president de La Fede, i 
Ana Ferri, analyst ooh Knowledge & Research de Cuende Info-
metrics. En la primera d’elles, que estava previst que impartís 
Antonio Morales de Cemusa qui no va poder assistir, Torrejón 
ha traçat un mapa de l’entorn de la publicitat exterior sota els 
paràmetres de l’evolució social i els avenços tecnològics per 
concloure que la publicitat exterior del futur serà sostenible, 
contextural, multisensorial, amb promotors virtuals i interac-
tuarà amb el consumidor. En la seva segona intervenció, el pre-
sident de La Fede, ha parlat sobre la creativitat per al mitjà ex-
terior, establint una clara distinció entre els suports indoor i els 
outdoor. Per la seva banda, Ana Ferri ha presentat el mesura-
ment del mitjà en el futur amb especial èmfasi en la tecnologia 
amb la qual estan treballant a nivell internacional: Métricooh. 

Finalment, la coordinadora i organitzadora del seminari a l’UJI, 
la professora del Grau de Publicitat i Relacions Públiques Eva 
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Breva ha agraït a La Fede que hagi pres el relleu de l’AEPE 
col·laborant en aquesta activitat i ha destacat la gran quantitat i 
qualitat de els projectes presentats per l’alumnat. (de Vivecas-
tellon)

Alsa adjudica la seva gestió 
publicitària a Intercity

Alsa, primer operador espanyol de transport per carretera, ha 
adjudicat en exclusiva a l’empresa asturiana Intercity Publicitat 
en Ruta la comercialització de la publicitat en la seva flota in-
terprovincial. Amb gairebé 400 autocars la flota d’Alsa connecta 
les principals ciutats espanyoles, arribant a més de 175 pobla-
cions i recorrent més de 125 milions de quilòmetres cada any.

Intercity comercialitza la publicitat exterior en els vehicles en 
tres formats diferents (integral, darrere i semitrasera), així com 
la publicitat onboard en els sistemes d’entreteniment que ofe-
reix el bus i que permeten arribar a més de 21 milions de pas-
satgers a l’any. Intercity gestiona a més la publicitat en més de 
370 autobusos urbans i interurbans a Astúries, Catalunya i Cas-
tella i Lleó, i mobiliari en estacions d’autobús.(d’El Publicista)

L’agència d6 estrena l’última 
campanya Hola Món, Hola blua de 
Sanitas

Un cop més, Sanitas continua amb la seva aposta per la trans-
formació digital posant la tecnologia al servei de les persones 
mitjançant un nou producte: Sanitas Blua, una assegurança de 
salut digital que permet als clients estar fàcilment connectats 
amb els seus metges i realitzar consultes en línia. La campanya 
ha estat realitzada per l’agència d6 i es titula “Hola Món”; mos-
tra el costat més humà i proper de la tecnologia. 

Gràcies a aquest producte, els usuaris podran gaudir d’ assis-
tència sanitària completa al palmell de la mà les 24 hores del 
dia, evitar desplaçaments innecessaris i estalviar un dels béns 
més preuats, el seu temps. La campanya, que comença amb 
un gran “Hola Món, Hola blua”, surt a escena amb dos espots 
de 20 i 30 segons, i amb un gran desplegament tant en mitjans 
digitals com en la pròpia web de Sanitas. (de Periódico Publi-
cidad)
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El 90% de les web que hi ha al món 
no apareixen en els cercadors
Per Khaos Digital

Actualment hi ha aproximadament 980.590.000 de webs actives al 
món de les quals només en són visibles en les cerques de Google 
uns 98 milions. Si pensem que només en el que portem d’any 
s’han realitzat més de 97.800 milions de recerques podem fer-nos 
una idea de la quantitat de negoci potencial que estan perdent les 
empreses les webs de les quals no estan posicionades a internet.

Fins fa uns anys el tema del posicionament natural en cerca-
dors, l’anomenat SEO (search engine optimization) era cosa de 
“gurus” fins i tot se li donava cert halo de misteri i secretisme 

i això era degut al fet que existien tot un seguit de pràctiques 
destinades a enganyar al robot de cerques de Google i al seu 
Algorisme, per aconseguir posicionar-se en les paraules clau 
més importants per al nostre negoci. Tot això, Google s’ho ca-
rregat amb les diferents versions que ha anat introduint en el 
seu algoritme de recerques. Segur que ens sonen termes com 
la versió colla, pingüí colibrí etc, amb les que Google ha anat 
posant límit als excessos dels “gurus” del posicionament.

Avui en dia les coses són molt més senzilles, i encara que 
l’algoritme de Google segueix sent igual de secret, les cartes 
estan a la vista, cap per amunt. Ara només cal aplicar el sen-
tit comú i unes senzilles línies de codi coherents amb el nostre 
negoci. El primer punt és deixar-li clar al robot de recerques de 
Google per quines paraules clau estem lluitant i això ho farem a 
l’apartat “Head” del codi de la nostra web a través de tres sec-
cions del mateix: “Títol”, “keywords” i “Description”. Alli seguint 
les normes que ens marca Google sobre nombre de caràcters de 
cada camp, marcarem les nostres línies clau de posicionament.

El següent punt clau, seran els continguts de la nostra pàgina 
web o botiga online. Aquí procurarem que aquests siguin cohe-
rents amb el que hem marcat en el codi font i d’altra banda hau-
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rem de generar continguts que siguin considerats d’interès per part 
dels nostres potencials clients o visitants. Això ho identifica Google, 
pel nombre de visites de la nostra web per la seva procedència i per 
les opinions d’aquests visitants respecte dels nostres continguts.

Tot això manejat de manera sistemàtica i convertint-lo en part 
dels procediments diaris de treball, ens portarà a aquest nir-
vana del posicionament natural que és la primer posició a la 
primera pàgina de resultats de cerques de Google. 

Blendle, “l’Spotify del periodisme”, 
dels Estats Units camí d’Europa

La plataforma holandesa  Blendle, que permet que  els usua-
ris paguin una petita quantitat per llegir un article concret de 

manera digital, ha desembarcat en els mitjans nord-americans 
amb l’objectiu de revolucionar el consum de notícies a interneti 
preparar la seva entrada a Europa en un lapsus de temps no 
anunciat. “La música té a Spotify. El vídeo té a Netflix. Però el 
periodisme no tenia la seva pròpia plataforma. Com experiodis-
ta tecnològic, vaig pensar que era molt estrany que no existís 
una plataforma per al periodisme”, ha assegurat el jove funda-
dor de la companyia, Alexander Klöpping, en un comunicat. 

En lloc de pagar per una subscripció mensual a una publicació, 
Blendle permet que els usuaris paguin una petita quantitat per 
un article sense publicitat dins de la  gran varietat de grans 
mitjans de comunicació nord-americans que ja s’han apuntat  a 
aquesta nova manera de consumir periodisme. The New York 
Times,  The Washington Post,  The Wall Street Journal,  Time, 
The New York Magazine,  Bloomberg Businessweek  o  The 
Economist  són només algunes de les capçaleres que ja es 
poden llegir a través d’aquesta “start-up” (empresa emergent), 
creada per dos joves periodistes holandesos fa només dos 
anys. 

El preu per  comprar un article d’un diari oscil·larà entre els 19 
i 39 centaus de dòlar (16 i 34 cèntims d’euros), mentre que les 
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peces de les revistes costaran entre 9 i 49 centaus de dòlar (de 
8 a 43) . Segons l’acord, el 30 per cent d’aquests diners se’ls 
embutxaca Blendle, i la resta va a parar als mitjans, que fixen 
els preus dels articles. 

Una de les novetats més interessants que aporta aquesta plata-
forma al consum de la informació és la possibilitat que Blendle 
reconegui els gustos i els hàbits de consum dels lectors, com 
fan Spotify i Netflix, i els recomani articles que puguin interes-
sar-los. 

“El periodisme necessita una pàgina web amb els millors diaris 
i revistes al país, que permeti que la gent navegui per tots i 
només pagui per les històries que vulguin llegir, on pugui veure 
què recomanen els seus amics. i on sigui realment fàcil obtenir 
les 8 o 10 millors històries que es publiquen cada dia”, ha ex-
plicat Klöpping. 

Els mitjans de EUA  porten temps estudiant la forma 
d’implementar micropagaments per al consum digital, tot i que, 
fins al moment, no tenen una estratègia comuna per definir la 
millor manera de fer rendible la informació a la xarxa. (d’EFE)

ComScore s’alia amb Adobe per rebre 
noves mètriques a Digital

Adobe i comScore han signat un acord global per oferir als 
anunciants noves mètriques sobre els hàbits de consum dels 
usuaris a Digital. Gràcies a aquesta col·laboració, clients de 
comScore podran accedir a un mesurament més consistent pel 
que fa als usuaris multidispositiu. Per exemple, tindran noves 
mètriques de vídeo que els permetran conèixer millor els com-
portaments de visualització i planificar i comprar mitjans de ma-
nera optimitzada.

Així, comScore incorporarà el servei Adobe Certified Metrics, 
una mena de “cens digital” basat en les dades de la plataforma 
d’Adobe i Adobe Analytics. Per la seva banda, Adobe integrarà 
les dades d’audiència de comScore, incloent els demogràfics, 
per als seus clients d’Adobe Màrqueting Cloud. Aquest acord 
arriba just després que comScore anunciés la seva aliança 
amb Rentrak per crear un gegant del mesurament digital contra 
Nielsen. Adobe ja treballa amb Nielsen per les valoracions de 
continguts en digital, un producte que de moment està en fase 
beta. (de Reason Why)
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El català ja arriba a les aplicacions 
mòbils de Twitter

Des de dimarts, 29 de març, l’aplicació de Twitter per a iOS 
ja és disponible en català, tal com va anunciar la companyia 
al bloc oficial, en què ha fet pública també la incorporació del 
búlgar, el croat, el serbi i l’eslovac. Per a poder disposar de la 
versió en català, de primer cal descarregar l’última versió de 
l’aplicació de Twitter i després escollir l’idioma en les opcions 
de configuració. L’empresa ha anunciat que ben aviat el català 
també arribarà a l’aplicació per a Android.

Al bloc oficial, Twitter ha agraït la tasca dels traductors volun-
taris que han fet possible la versió en català: Montxo Sempe-

re, Jesús Sánchez Blázquez, Jordi Collell, Jaume Tor Soto i 
Joan Montané. La notícia, considerada un important avenç en 
la presència del català a internet, ha estat celebrada al mateix 
Twitter.  (de Vilaweb)

Comprar seguidors a Twitter pot ser 
lleig però funciona

Hi ha l’indici inequívoc que s’estan fent servir sistemes de com-
pra de seguidors basats en el seguiment de tornada. Com fun-
cionen aquests sistemes més evolucionats de compra de se-
guidors? Més o menys així: tu pagues per tenir, posem, 20.000 
seguidors més a Twitter. Un cop has pagat perquè t’augmenti el 
nombre de seguidors, el sistema segueix en el teu nom a 20.000 
tuitaires, i ho fa espaiat en el temps per no cridar l’atenció de 
Twitter, que podria tancar-te el compte per fer trampes. El pro-
gramari espera uns dies perquè sap que una part d’aquestes 
persones a les que has seguit es van a sentir afalagades i faran 
el pas de correspondre’t seguint-te de tornada.

Passats uns dies, la màquina repassa qui t’ha seguit i qui no i, 
als que no ho van fer, els deixa de seguir de forma fulminant. 
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Els fustiga de la teva part amb el fuet digital de la teva indi-
ferència... però només per un temps. Si dels 20.000 als quals 
vas seguir, n’hi va haver 12.000 que et van seguir de tornada, 
llavors te’n falten 8.000 fins arribar als 20.000 seguidors pels 
quals vas pagar. Així que, passat un temps, torna la burra al 
blat: segueix a altres 8.000 tuitaires, espera uns dies a veure 
qui no et segueix, i els deixe de seguir. I així es repeteix el cicle 
un cop i un altre, fins que completa els 20.000 seguidors que 
vas demanar en el teu encàrrec.

Per què les maquinetes tornen a seguir qui convé 7 o 8 vega-
des? Senzill: perquè al comprar els seguidors, l’algoritme per-
met triar-los pels temes sobre els quals tuitejen o sobre els que 
diuen tenir interès en la seva biografia, de manera que t’arribin 
seguidors als que els interessin les coses de les que tu tuitejes. 
Així, per a més camuflatge i afinitat, si ets periodista aconse-
guiràs que et segueixi gent a la qual a Twitter li interessa la 
informació i si ets polític, la política.  (de Comunicación se llama 
el juego)

Instagram, més a prop de Facebook, 
deixa d’indexar i accepta vídeos de 20 
segons

Instagram està fent-li un forat especial als seus 200.000 anun-
ciants. De fet, tot apunta que podria llançar un equivalent a les 
pàgines de Facebook que aporti a les marques un espai on crear 
el seu propi perfil corporatiu. L’eina permetrà saber a quants usua-
ris arriba el contingut; així, doncs, des d’una nova interfície per a 
web, les marques podrien crear els seus anuncis sense sortir de 
l’aplicació d’Instagram i saber a cop de clic a quantes persones ha 
arribat el seu contingut orgànic. Anunciants com Nike ja estarien 
provant aquesta nova versió d’Instagram per marques. 

D’altra banda, la xarxa social de fotografia explica que, a partir 
d’ara, personalitzarà el fil de les publicacions dels seus usuaris, 
és a dir, deixa d’ordenar fotos i vídeos pel moment de la seva 
publicació. A partir d’ara, l’ordre de la secció de notícies desta-
carà els més rellevants per a cada usuari. Així, segons indica la 
companyia propietat de Facebook, s’acaba amb l’ordre crono-
lògic per personalitzar el fil de les publicacions, posant el focus 
en “els moments que més importen” als usuaris.
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La nova classificació de vídeos i fotografies tindrà en compte 
factors com la relació de l’usuari amb el contacte que publica 
el contingut i els interessos de cada instagramer. “L’ordre dels 
feed es farà a través de l’aprenentatge d’ús que cada usuari fa 
de la plataforma i, per tant, anirà millorant amb el temps”, ha 
precisat la companyia. Dit això, des de la xarxa social de foto-
grafia subratllen que l’usuari continuarà veient totes les publi-
cacions de les persones a les quals segueix malgrat els canvis 
de criteri d’ordre.

Instagram amplia la durada dels seus vídeos a 60 segons
Instagram segueix renovant-se. I potser per acontentar els seus 
400 milions d’usuaris, ha afegit la possibilitat de pujar vídeos de 
fins a 60 segons de durada. La raó que ha pogut motivar aquest 
canvi és que el temps que els usuaris dediquen a mirar vídeos 
ha crescut més del 40% en els últims sis mesos. Aquesta nova 
opció de superar els 15 segons que es permetien fins ara està 
disponible des d’aquesta setmana, però només per a alguns 
usuaris. A la resta arribarà en els propers mesos. (de Reason 
Why)

Samsung llança una xarxa social 
anomenada Waffle

Encara que pugui semblar que el mercat de les xarxes socials 
està saturat, Samsung ha decidit apostar per ell amb el llança-
ment de Waffle (gofre, en anglès). L’aplicació permet a l’usuari 
col·laborar amb els seus amics en la creació d’una “reixeta” 
d’imatges, com si d’un gofre es tractés (d’aquí el nom). La idea 
és que junts creïn un mural col·lectiu de fotografies.

Així queda reflectit en el vídeo promocional, en què Samsung 
mostra com un grup d’amics edita fotografies per desitjar-li feliç 
aniversari a un d’ells. I és que Waffle ofereix, segons Joseph 
Kim, director de la xarxa social, “una nova forma de generar 
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històries col·laboratives”. Aquesta xarxa social és part d’un des-
envolupament en Beta que serà provat i posat a disposició de 
tots els usuaris en breu. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Line permet la comunicació per veu 
entre 200 persones

Line anuncia que incorporarà al seu sistema una funció que 
ermet crear trucades de veu en grups de fins a 200 persones, 
i sense cap cost. La característica està disponible en telèfons 
iOS i Android. Els equips de treball poden començar trucades 
grupals dins dels grups de xat. Una notificació s’envia a tots els 
usuaris a la plataforma quan s’activa l’eina. L’aplicació mostra 
el nombre d’usuaris que participen durant una trucada, i un de-
tall apareix sobre la icona d’usuari de la persona que pren la 
paraula.

Abans d’integrar la millora, Line havia presentat a iOS l’eina 
Popcorn Buzz, que també suporta trucades de grup de fins 200 
usuaris, però mitjançant invitacions en forma i URL. Aquesta 
eina és perfecta perquè els mitjans de notícies comencin a pro-
var d’enviar notícies en forma d’àudio, o també per recollir les 

impressions de diverses comunitats. És possible que sigui de 
gran ajuda per generar continguts des de llocs de difícil accés 
amb ajuda dels usuaris. Line està disponible per descarregar-
la de forma gratuïta a l’App Store de iTunes i Google Play. (de 
Clases de Periodismo) 

Un cercador permet trobar gairebé 
qualsevol logotip

Instant Logo Search funciona com un catàleg de logos de les 
principals marques. Un logo pot ser per a un dissenyador gràfic 
seva obra mestra i, fins i tot, la seva  màxima expressió artística. 
Però no hi ha cap museu que els reculli. Ara ha nascut exite 
Instant Logo motor, una plataforma que actua com un catàleg de 
logos de tota mena: des de marques com Apple fins a campan-
yes com la de Donald Trump.

El site compta amb un cercador integrat que permet als usuaris 
trobar el disseny que estiguin buscant. I, encara que no és el 
“museu de logos” més complet del mercat, sí que permet les 
descàrregues immediates dels logotips tant en format SVG com 
PNG. Podeu descarregar el cercador CLICANT AQUÍ (d’AEC)

NOVES EINES

http://instantlogosearch.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Periodisme digital “McDonald’s” i 
“gourmet”, dos models divergents en 
auge
Per Amaya Quincoces /  EfeFuturo

En un marc d’escalada imparable del periodisme mòbil, els 
grans mitjans hauran de definir clarament les seves estratègies, 
mentre el mercat digital informatiu sembla polaritzar-se, amb 
dos models cada vegada més divergents, un consum ràpid ti-
pus “McDonald ‘s” i un altre de qualitat o “gourmet”.

Així ho ha explicat a Efefuturo el professor de la Universitat 
de Navarra Ramón Salaverría, coordinador del llibre “Ciberpe-
riodismo a Iberoamèrica”, acabat de publicar per la Fundació 

Telefónica i el Center for Internet Studies for Digital Life de la 
Universitat de Navarra, sota la col·lecció Ariel, del grup Planeta.

La publicació és una minuciosa i detallada recopilació de la 
història del periodisme digital a cadascun dels països de parla 
espanyola i portuguesa a Amèrica Llatina, que també inclou a 
Espanya i Portugal.

Ha explicat que a Amèrica Llatina s’està produint un fenomen 
molt interessant en el periodisme digital: el salt directe de 
l’usuari als continguts informatius des del mòbil sense previ pas 
pel PC com ha estat el tradicional en països desenvolupats.

El periodisme mòbil pot encoratjar negocis innovadors
Això pot obrir models de negoci innovadors, tenint en compte 
que l’internauta sol ser menys reticent a pagar per continguts 
virtuals als quals s’accedeix des del mòbil, probablement acos-
tumat a pagar-se el accés a aplicacions, explica. Es tracta es-
pecialment de micropagaments, ha precisat, després d’insistir 
en com el grau d’acceptació de compra de continguts des de 
mòbils supera el que procedeix d’ordinadors personals, afegeix 
l’expert.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els exemples en el periodisme “online” estan demostrant que 
els anomenats mitjans nadius digitals guanyen progressiva-
ment quota de mercat enfront de les de les edicions virtuals dels 
grans mitjans tradicionals. Resulta tota “una incògnita” saber 
quin camí buscaran les empreses periodístiques tradicionals en 
aquest nou marc d’expansió del periodisme mòbil, ha dit.

Caldrà veure si intentaran maximitzar audiències a costa d’oferir 
qualsevol tipus de contingut o si apostaran per mantenir el pe-
riodisme de qualitat del que habitualment s’han fet ressò. Des-
graciadament, ha lamentat, “sembla que el que s’està veient” és 
que diaris tradicionalment vinculats amb continguts de qualitat 
estan optant per rebaixar-los a la recerca d’audiències grans. 
Això està provocant conflictes interns, donada la disparitat de 
continguts que es produeix entre la versió digital o escrita del 
mateix mitjà, és a dir, sota la mateixa marca.

Els grans diaris s’estan veient condicionats en els seus models 
digitals per les estratègies de les seves edicions impreses a 
les que no poden perjudicar. Això limita les seves possibilitats 
d’innovació, mentre que els mitjans nadius digitals semblen te-
nir més llibertat en les seves estratègies, en no veure supeditats 
a cap altre canal.

Els entorns favorables activen el 
català a la Catalunya del Nord

Les persones de la Catalunya del Nord que saben català 
l’utilitzen quan es troben en un entorn favorable, aquesta és una 
de les dades més rellevants de la segona edició de l’Enquesta 
d’usos lingüístics a la Catalunya del Nord 2015 (EULCN 2015) 
que es va presentar a Perpinyà el dia 10 de març. L’estudi té per 
objectiu mesurar els coneixements de llengües de la població 
(català, francès, occità, espanyol, anglès, altres), els usos que 
en fan, les seves actituds lingüístiques, i les seves opinions so-
bre l’ensenyament del català.

En general els enquestats tenen la percepció que hi ha un ús 
creixent del català. Així el 69,8% de la població creu que el 
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català s’utilitza normalment. També tenen bona acceptació les 
mesures proposades per fomentar la llengua, el 85% estaria 
d’acord amb una televisió local en català; el 75%, amb una llei 
de llengües regionals; el 70%, amb el bilingüisme en la vida 
pública i el 58% que el català fos cooficial. 

Sobre el paper de la llengua a l’ensenyament, el 80,3% estaria 
d’acord amb l’ensenyament del català com a disciplina o assig-
natura, el 76,1% en l’ensenyament bilingüe; i també el 76,1% 
amb l’oferta d’iniciació al català per a tots els alumnes.

L’EULCN 2015 és un estudi impulsat pel Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística, el Consell Departamental dels Pi-
rineus Orientals i l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) 
de la Universitat de Perpinyà. La mostra teòrica per a la Cata-
lunya del Nord ha estat de 1.760 enquestes, que representen 
els 369.590 habitants de 15 anys i més segons les dades de 
l’INSEE de 2011. 

L’enquesta ha definit quatre espais territorials: Perpinyà; la res-
ta de la comarca del Rosselló; el Vallespir; el Conflent-Capcir i 
l’Alta Cerdanya. Se n’han exclòs els municipis occitanòfons de 

la  Fenolleda. La metodologia utilitzada permet la comparació 
de dades amb l’enquesta duta a terme el 2004.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden consultar els resultats 
d’aquesta enquesta CLICANT AQUÍ  (i posar aquí el PDF)

Sitges Next 2016 analitza les últimes 
tendències en comunicació

 
La segona edició del Sitges Next 2016, festival d’innovació en 
comunicació i new media, analitzarà, del 29 al 30 d’abril les 
noves tendències en comunicació. Professionals reconeguts de 
l’àmbit de la publicitat, la tecnologia aplicada a la comunicació 
i la creativitat participaran en el festival. El programa de Sitges 
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Next 2016 comprèn vuit conferències i dos tallers. La ponència 
Innovació al servei de la creativitat tindrà com a protagonista 
a Google. Gemma Núñez, consultora d’agències creatives de 
Google, presentarà les innovacions tecnològiques de l’empresa 
al servei de la creativitat publicitària.

L’agència Visyon 360, de producció interactiva i generació de 
continguts a través de tecnologies emergents, oferirà la con-
ferència El poder dels new media, de la mà de Xavi Cone-
sa. Com a representant de les agències es comptarà amb la 
presència de Marc Ros, fundador d’una acceleradora de star-
tups, una productora de branded content i de l’agència de pu-
blicitat Aftershare.tv. Pel que fa a mitjans de comunicació, hi 
participarà Carles Manteca, director comercial i de màrqueting 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La taula es-
tarà moderada per Sergi Nebot, director de la revista Control .

Altres tendències i tècniques de l’heterogeni món de la comunica-
ció, com la publicitat viral o el neuromarketing també disposaran 
d’espais propis a Sitges Next 2016, amb la presència d’experts 
de reconeguda trajectòria, que l’organització anunciarà en els 
pròxims dies. Sitges Next 2016 està organitzat per l’Ajuntament 
de Sitges i compta amb un consell assessor integrat per l’Institut 

Català de les Empreses Culturals, el Col·legi de Publicitaris i 
Relacions Públiques de Catalunya, l’Associació Empresarial de 
Publicitat, la Mobile World Capital i la Facultat Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull, amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals com a empresa associada. (d’AEC)

La ela geminada a la xarxa: com 
s’escriu el punt volat?

Com a conseqüència dels recents atemptats a Brussel·les es 
va fer evident la situació d’una manera cristal·lina: a la xarxa, 
“Brussel·les” es va convertir en “Brussel.les”. 

Xitxarel·lo, ombrel·la, nul·litat, col·liri, fil·loxera. Totes amb ela 
geminada. Totes amb punt volat. Aquest punt il·lustre és un dels 
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signes més maltractats de l’ortografia catalana. I no tan sols 
perquè, d’entrada, a vegades ja ens oblidem de la ela gemi-
nada, sinó també perquè no sabem ni com escriure’l. Si vo-
lem fer una bona cal·ligrafia, no és problema, però trobar-lo 
en un teclat d’ordinador ja fa vacil·lar, i la situació s’ha com-
plicat amb la fal·lera pels nous dispositius mòbils, smartpho-
nes i tauletes.

Com es posa el punt volat en un teclat de mòbil o en una taule-
ta? Depèn de cada cas. El primer que cal és tenir l’idioma de te-
clat configurat en català, una opció cada cop més present en els 
diversos fabricants. En els teclats Android, l’opció més utilitzada 
és clicar sobre el “punt” en el teclat i esperar que apareguin les 
opcions. Allà, entre d’altres, hi ha d’aparèixer el “punt volat”. 
Aquesta és l’opció que també funciona en moltes Blackberry.

En alguns teclats d’Android, el punt volat es troba desplegant 
les opcions del “guionet”. En el cas d’iOS està més amagat. Cal 
entrar al teclat simbòlic i allà, mantenint pitjat el “punt”, també 
apareix el “punt volat”. Tant en iOS com en Android hi ha una 
opció més directa: clicar directament sobre la ela, i al cap d’una 
estona apareix la ela geminada.

En un teclat d’ordinador és tan senzill com tocar les tecles “Ma-
júscula” i el número 3 en els teclats de Windows i Mac OS. Si 
no apareix en el teclat, sempre hi ha l’opció d’accedir al codi 
alfanumèric i escriure el punt volat pitjant “Alt” i la seqüència 
“0183”. En paral·lel, Softcatalà té una guia per escriure el punt 
volat en tots els teclats, CLIQUEU AQUÍ  (de CCMC) 

Maria Lluïsa Martínez Gistau, dircom 
de CaixaBank, nova presidenta de 
Dircom Catalunya

Maria Lluïsa Martínez Gistau, directora de Comunicació, Rela-
cions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank, ha estat nome-
nada nova presidenta de la delegació de Catalunya de l’ Asso-
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ciació de Directius de Comunicació. Martínez va ser nomenada 
presidenta d’aquesta entitat en substitució del director general 
de Comunicació de Gas Natural Fenosa, Jordi Garcia Taber-
nero, que serà president d’honor de l’organització que acull els 
directius de comunicació catalans.

La junta directiva que acompanyarà Martínez Gistau en la ges-
tió de l’associació durant els pròxims quatre anys està consti-
tuïda per Ramon Rovira (Banc Sabadell), María José Isern (An-
ticipa Real Estate), Kathy Matilla, professora de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna, David coral (BBDO), Fede Segarra 
(Damm) i Marc Gómez (Abertis).

Martínez Gistau és llicenciada en Ciències de la Informació per 
la Universitat Autònoma de Barcelona , llicenciada en Història 
Contemporània per la Universitat de Barcelona , i PADE per l’ 
IESE. Després de 4 anys a l’agència Llorente & Cuenca, on va 
dirigir l’oficina de Barcelona, va iniciar la seva carrera professio-
nal a La Caixa el 2001, fent-se càrrec de la Direcció de Relació 
amb els Mitjans. Posteriorment, va passar a ser directora de 
l’Àrea de Comunicació i Relacions Externes i, des del 2014, és 
directora corporativa de Comunicació, Relacions Institucionals, 
Marca i RSC de CaixaBank. (d’AEC)

Josep Maria Cadena, Premi Ofici de 
Periodista

La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
ha decidit per unanimitat atorgar el Premi Ofici de Periodista 
per la seva trajectòria professional a Josep Maria Cadena. El 
reconeixement, el més important que dóna aquesta institució, 
li arriba quan fa 50 anys de la creació del Grup Democràtic de 
Periodistes, del qual va ser un dels principals impulsors. 

Josep Maria Cadena, (Barcelona, 1935), és un dels periodistes 
més reconegut i apreciats de Catalunya. Porta col·laborant amb 
els mitjans de comunicació tota una vida. Titulat per la Escuela 
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Oficial de Periodismo (Madrid, 1958), ha practicat gairebé tots 
els gèneres informatius i d’opinió a la premsa diària, ràdio i oca-
sionalment televisió, però amb preferència en els mitjans amb 
suport de paper. 

Disposa de nombrosos reconeixements, com ara el premi 
Mañé i Flaquer de periodisme,  el Premi Ciutat de Barcelona 
o la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Josep 
Maria Cadena va ser membre de les juntes directives de l’antiga 
Associació de la Premsa de Barcelona i de l’actual Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. El veterà periodista també va ser se-
cretari general del Consell de la Informació de Catalunya, du-
rant 8 anys, i actualment és membre d’honor de la Fundació. 
El lliurament del premi es realitzarà el dijous dia 12 de maig, a 
les 7 de la tarda, a la sala d’actes del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. (d’AEC)

Últim mes per participar al concurs de 
seguretat viària Joves i Conducció
 
A poc més d’un mes de la finalització del concurs 617 estu-
diants de Catalunya participen a la novena edició del concurs 

Joves i Conducció, una xifra que creix dia a dia. Enguany s’han 
pujat 291 treballs relacionats amb la seguretat viària, en format 
fotografies (125), relats (121) i vídeos (52).
 
En aquesta edició els organitzadors volen convidar a tots els 
centres escolars que hi participen al lliurament de premis que 
se celebrarà durant la primera quinzena de juny. A més, durant 
l’acte se celebrà un concurs interactiu amb preguntes sobre el 
projecte “Joves i Conducció, un dret i una responsabilitat”, on el 
guanyador s’endurà un Samsung Gear 3.
 
Joves i Conducció és un concurs de relats, fotografies i vídeos 
adreçat als joves de 14 a 18 anys, que organitza el RACC  i 
que treballa aspectes de la seguretat viària. Els estudiants de 
secundària poden participar fins el 29 d’abril i durant aquesta 
edició hauran de presentar els seus treballs relacionats amb les 
següents tres temàtiques: Valors i conducció: Quins valors as-
sociem a la mobilitat? - Distraccions i noves tecnologies: Com 
han de conviure mobilitat i connectivitat? - Gènere i conducció: 
Hi ha una manera femenina i una manera masculina d’entendre 
i de viure la mobilitat i la seguretat viària? (de Redacció AMIC)
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Esdeveniment sobre Màrqueting 
Automation a BCN
Marketo ens anuncia el primer gran esdeveniment sobre Màr-
queting Automation a Barcelona. Serà el dimarts, 12 de abril, a 
l’hotel Hilton Diagonal Mar. Durant l’ONU Esmorzar de Treball, 
d’una durada de 4 hores, Marketo i Kapturall, representant de 
Marketo a Espanya i Amèrica Llatina, presentaran el darrer en 
Innovació per a la comercialització.

L’esmorzar de treball consistirà amb casos reals; estratègies 
avançades de màrqueting multi-canal de personalització i de 
campanyes per accelerar la generació de demanda en em-
preses; escenaris en diversos sectors: Software i Tecnologia, 
Educació i Universitats, Telecomunicacions i Serveis, Organit-
zacions sense ànim de lucre, i Més... 

La inscripció és gratuïta. Es pot fer CLICANT AQUÍ  

Nous cursos de formació al CPC
El Col·legi de Periodistes de Catalunya anuncia nous cursos de 
formació, als quals hi poden accedir els periodistes de les pu-

blicacions associades a l’AMIC que, a més, poden gaudir d’un 
descompte.

Redacció periodística: tècniques bàsiques.- 8 i 15 d’abril (de 
10:30 a 13:30). 9 hores, 3 sessions, a Barcelona - En aquest 
curs pràctic, Carles Singla revisarà les eines fonamentals de la 
redacció informativa. S’hi tractaran les característiques princi-
pals del llenguatge periodístic. Per mitjà de diversos exercicis 
es posaran en pràctica els textos més habituals en periodisme 
escrit, ja sigui en mitjans o en gabinets de premsa. També es 
pararà especial atenció a la titulació, als formats breus i a les 
notes de premsa.

De periodista a consultor de comunicació.- 4 i 11 d’abril (de 
18:15 a 20:45). 5 hores, 2 sessions, a Barcelona - L’orientació 
d’aquest taller, impartit pel professor Josep Salvat, és comple-
tament pràctica i els objectius són capacitar els participants per 
iniciar un canvi en la seva trajectòria i portar-la del periodisme 
de mitjans a la consultoria en comunicació. Es treballen as-
pectes com la preparació de propostes, la seva presentació i 
defensa davant del client, com interpretar els mitjans des de 
l’altre costat i, en definitiva, com obrir-se pas en un nou camí 
professional.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Dissenyar sense ser dissenyador.- 5 d’abril (de 09:00 a 12:00) 
i 5 d’abril (de 12:00 a 15:00). 6 hores, 2 sessions, a Tarragona 
- Sovint ens trobem que després de generar uns continguts en 
forma de text o dades també hem de produir les peces finals: 
notes de premsa, newsletters, informes acuradament enqua-
dernats i presentats, gràfics, etc. Aquest taller dirigit per Marta 
Aguiló, presenta un conjunt d’eines fàcils d’utilitzar i gratuïtes 
per crear i editar contingut gràfic i dóna pautes i criteris per 
utilitzar-les.

Noves narratives per a web, mòbils i tauletes.- 5 i 12 d’abril 
(de 10:00 a 14:00). 8 hores, 2 sessions, Barcelona - Nereida 
Carrillo us donarà una panoràmica d’instruments perquè pu-
gueu plantejar noves narratives i us aportarà alguns criteris 
bàsics perquè traslladeu les peces periodístiques a dispositius 
mòbils, a smartphones i a tauletes de forma ràpida i senzilla.

Introducció a Wordpress per a periodistes.- 6 i 13 d’abril (de 
15:30 a 19:30). 8 hores, 2 sessions, Catalunya Central - En 
aquest curs, impartit per Ariadna Fernández, aprendreu a utilit-
zar l’eina i publicar articles, fotografies i vídeos en el sistema de 
gestió de continguts wordpress.com
 

Quin llenguatge i estil hem de fer servir a Twitter?.- 7 d’abril 
(de 09:30 a 14:30). 5 hores, Girona - En aquest curs, impartit 
per Sílvia Llombart, analitzarem quines tècniques de llenguat-
ge ens ajudaran a comunicar-nos millor a Twitter, descobrirem 
trucs, a l’hora d’escriure, per arribar millor als nostres destina-
taris. I tot plegat ho arrodonirem fent pràctiques que ens ajudin 
a entendre millor quin llenguatge i quin estil hem de fer servir a 
Twitter. (de CPC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Èxit total del Congrés de Periodistes 
Digitals d’Osca
Per Miguel Angel Uriondo / Sabemos Digital

 
El Congrés de Periodisme d’Osca ha tancat les seves portes 
amb un aclaparador èxit de crítica i públic. Centenars de perso-
nes van omplir el Palau de Congressos d’Osca i milers més van 
seguir les sessions a través d’Internet. Aquí van algunes de les 
coses que hem après dels nostres companys.

Tothom a la professió, o almenys tots els presents al Congrés, 
odien OKdiario. Excepte, potser, els redactors d’OKdiario. I 
ningú està segur tampoc d’això. No hem vist res igual. El res-
ponsable de màrqueting de la publicació, Guillermo Valls, es 

va emportar tots els cops possibles durant la seva intervenció. 
Esbroncades entre el públic, aplaudiments als que, des de 
l’audiència, els acusaven de comprar trànsit de maneres fos-
ques o de ser “una gran màquina de fang”. Si la sessió en obert 
va ser tensa, les rotllanes van ser demolidors. En realitat, Valls 
es va en dur moltes de les clatellades que el públic li tenia guar-
dades a Eduardo Inda. 

Malgrat a qui no li agradi, són l’elefant a l’habitació, el Donald 
Trump del periodisme espanyol. El seu creixement en trànsit, 
siguin quis siguin els seus mètodes, ha estat tan espectacular 
que ha avergonyit a un sector acostumat a créixer una mica 
més a poc a poc. No només és que Inda hagi passat davant de 
Pedro J. Ramírez i El Espanyol, és que va a per Eldiario.es i fins 
i tot a per El Confidencial.

Molt comentada va ser la bronca tuitera entre Álvaro Rigal, re-
dactor en cap a El Confidencial, i el mateix Valls. El primer va 
desmuntar amb proves les afirmacions de Valls que no coneixia 
Hispanopost, un site amb el qual presumptament tindrien un 
acord de trànsit que es mira amb els ulls aclucats. El segon el 
va amenaçar amb un sorpasso d’aquests que estan de moda.
Bronques a part, celebrem a Mikel Ayestarán i el periodisme tot 
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terreny multimèdia. “Abans la Tribu buscava els bars més lum-
pen en els llocs de conflicte, ara perseguim la millor connectivi-
tat”. “Quan vaig començar amb això m’acusaven d’estar matant 
el periodisme per fer d’home orquestra, aquest premi demostra 
que no he matat a ningú”. Un dels grans.

Si tothom odia OKdiario, tothom adora Emilio García-Ruiz, res-
ponsable de l’edició digital de The Washington Post. De pares 
espanyols, va demostrar una intel·ligència superba i un pla molt 
seriós que va molt més enllà de que Jeff Bezos posi els diners. 
Una lliçó per aprendre? Millorar les narratives i explicar les co-
ses a la gent de manera que les entenguin. No té a veure amb 
la banalització, sinó amb la manera de dir les coses en un sec-
tor que es troba en el seu pitjor moment industrial de la història 
però també en el millor moment per ser periodista. Els diaris de 
paper ingressen cada vegada menys, els mitjans digitals lluiten 
per tots els mitjans al seu abast per incrementar trànsit.

A Osca es van presentar també alguns projectes interessants. 
Com el prometómetro d’El Confidencial, per enfrontar els polí-
tics amb les seves mitges veritats i la seva fact checking en di-
recte via Twitter durant els debats electorals. Si El País parlava 
fa poc de convertir-se en un mitjà digital, El Mundo assegura 

que ja ho és. Si El País parlava de matar el paper tard o d’hora, 
El Mundo afirma que seran els seus lectors els que decideixin 
la data de la seva mort. Va sonar a “zasca”.

Les responsables de Comunicació dels ajuntaments de Madrid, 
Barcelona i Saragossa van transmetre molta més frustració de 
la qual pretenien. Per exemple, la responsable madrilenya, Lula 
Rodríguez-Alarcón, ens prometia a la conclusió de la prime-
ra jornada que l’enuig percebut no era tal ens va insistir en la 
seva defensa del periodisme. També ens va dir que, com el seu 
missatge no sembla calar entre els periodistes, va dedicar-los 
cada vegada menys pes i més a la comunicació directa amb els 
ciutadans. El que segur que posa molt contents als periodistes 
que cobreixen local diàriament.

La quarta part dels periodistes espanyols són autònoms. Ha de 
ser realment així? A politikon Kiko Llaneras va parlar de les vir-
tuts d’un col·lectiu construït des d’un concepte gairebé amateur 
i en el qual els seus membres han anat guanyant pes específic 
com a autònoms per a diferents mitjans.

El paper és viu o mort? 17 edicions porta el congrés, aposto a 
que porten 17 edicions parlant del mateix. Però aquest any el 
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moviment de The Independent i l’anunci d’El País li han donat 
encara més pes mediàtic, si cap. Una petició per a l’any que 
ve? Treure “digital” del títol. Com va dir Clara, de @mhemero-
teca, “el periodisme no és digital ni analògic, és bo o dolent”. 

Per acabar, el periodisme esportiu és masclista. D’acord, no ho 
hem après, ja ho sabíem, però ho van repetir amb tanta gràcia 
que tenim, almenys, que esmentar-ho. El millor? Hi ha projectes 
com DeTacón que combaten la tendència.
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L’altra transició: «Em pregunto per 
què hi ha tant d’interès per enterrar 
els diaris abans que morin”
Per Luís Enríquez, conseller delegat de Vocento / ABC

És conegut, i molt comentat, que els diaris viuen una crisi agu-
da i perllongada de model de negoci. Els avenços tecnològics 
han posat a disposició dels ciutadans eines per accedir a la 
informació de manera immediata i universal. A més, aquestes 
eines han possibilitat l’aparició de formats informatius que com-
pleten els tradicionals articles de text.

Qualsevol ciutadà pot accedir a informació de la seva ciutat, 
regió o país en el mateix moment en què l’esdeveniment in-

formatiu succeeix, des del seu propi ordinador, tauleta o te-
lèfon intel·ligent, a casa o viatjant en un creuer per l’Adriàtic i 
amb peces informatives que contenen vídeo, gràfics interac-
tius o galeries fotogràfiques. Avui, els editors tenim la obli-
gació de posar al servei de les nostres redaccions les més 
avançades eines d’edició i disseny, i els nostres periodistes 
no tenen més límit que la seva destresa per manejar-les i la 
seva imaginació.

Un altre desafiament és la multiplicació de canals que porten 
als lectors la nostra informació més enllà de les nostres prò-
pies marques. La capacitat dels lectors per compartir els nos-
tres continguts és il·limitada. Qualsevol usuari de Facebook, 
Linkedin, Instagram o Twitter pot compartir amb milers, milions, 
d’altres usuaris les nostres peces informatives de manera ins-
tantània. Els mateixos mitjans tenim els nostres murs a Face-
book o els nostres comptes a Twitter per estendre (viralizar!) Tot 
allò que considerem destacable en la nostra oferta informativa 
diària. Els responsables de SEO i xarxes socials estan ja tan 
assentats i són tan imprescindibles en les nostres redaccions 
com els articulistes, els cronistes o els redactors en cap. I tot 
això és només el principi d’una permanent transformació que ja 
no s’aturarà, que ens acompanyarà sempre.
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Els diaris tradicionals, el nostre sector, porten anys adaptant-se a 
aquests canvis, adequant la dimensió i la capacitació de les nos-
tres empreses al nou model en transformació i a les reduccions 
d’ingressos que ha suposat. Però no som l’únic sector en dificul-
tats pel canvi de paradigma tecnològic. D’altres, com la banca, 
les companyies de telecomunicacions, la música, el cinema o la 
televisió generalista en obert, per citar alguns exemples, estan 
patint o van a començar a patir problemes similars als nostres.

La banca està sumida en una crisi de model que està posant en 
escac als seus quadres directius a l’hora de definir una estratè-
gia a llarg termini.

Les companyies de telefonia afronten la desaparició de la seva 
capacitat per cobrar pel seu producte principal fins fa ben poc: 
les trucades de veu i els missatges. Aquestes grans compan-
yies han comprès que el seu futur passa pel subministrament 
i l’emmagatzematge de dades i per proveir als seus clients de 
continguts.

El sector de la música va desbordar els formats tradicionals i 
els antics imperis discogràfics van haver d’adaptar-se i conviure 
amb els nous gegants de l’economia mundial. Apple, Google o 

Spotify són ara les grans vies d’accés a formats musicals. Pràc-
ticament el mateix va succeir amb el cinema. Els cicles de vida 
de les pel·lícules s’escurcen i plataformes de pagament com 
Netflix o Yomvi acumulen, en un format d’altíssima qualitat, més 
sèries o pel·lícules de les que qualsevol persona serà capaç de 
veure al llarg de la seva vida.

La televisió generalista, que gaudeix d’una quota publicitària 
envejable, s’enfrontarà, i no serà d’aquí a molt, a l’exigència 
per part dels anunciants a conèixer amb precisió les dades dels 
espectadors sobre els quals impacten les seves campanyes. 
No es conformaran amb el resultat d’una extrapolació a partir 
d’una mostra mínima de audímetres (amb prou feines 4.000 per 
a la validació del comportament de milions). De moment, i fins 
que la tecnologia no demostri el contrari, només internet permet 
el coneixement del comportament dels usuaris de manera indi-
vidualitzada i precisa.

Si em refereixo en aquest article a aquests altres sectors no 
és buscant el mal de molts. El que pretenc és assenyalar el 
que els diferencia del sector de la premsa. Des de fa alguns 
anys, però especialment en aquests últims dies, estem escol-
tant missatges incomprensibles per part d’alguns dels nostres 
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més reputats col·legues. Per exemple, hem llegit que les com-
panyies editores de premsa s’han de convertir en empreses de 
programari. És curiós que anem a deixar de preocupar-nos pel 
nostre valor afegit, els continguts informatius, aquests que les 
grans companyies tecnològiques anhelen, i anem a competir 
amb elles en un terreny on en dotze anys no reuniríem fons 
suficients per poder lluitar amb elles un de sol. Hem vist com 
alguns directors despleguen discursos solemnes pràcticament 
dedicats a tecnologia sense preocupar-se pels continguts més 
que de reüll. I, el que és pitjor, hem vist a aquests mateixos di-
rectors dirigir-se als lectors del seu diari, i vull subratllar que no 
parlo de paper imprès, sinó de diaris, amb la desídia pròpia del 
bàrman que desallotja el seu garito a les dues de la matinada 
amb el «vagin acabant, que anem a tancar».

Em pregunto per què hi ha tant d’interès per enterrar els dia-
ris abans que morin. Em pregunto per què nosaltres mateixos 
contribuïm a precipitar aquesta circumstància. Em pregunto per 
què per acreditar-nos com a consumats experts digitals nadius 
cal desconsiderar als milions de lectors diaris (només el nostre 
grup ven quatre-cents mil exemplars diaris a tot Espanya) que 
cada dia comprenen la realitat a través dels nostres caducs i 
injuriats periòdics. Em pregunto per què la premsa està deixant 

de ser interessant com a vehicle publicitari valuós, ja que els 
seus impactes es produeixen sobre milions! de persones que 
segueixen tenint la necessitat de desplaçar-se a un punt de 
venda i comprar un exemplar per llegir en profunditat, aquest 
hàbit que sí que està en declivi. Encara que, si els dic la veritat, 
això últim no m’ho pregunto perquè conec la resposta. Com 
criticarem els directors de màrqueting i als planificadors per la 
desconsideració que senten per un suport vigent i útil (insis-
teixo, encara) si som nosaltres mateixos els que hi tirem terra 
a sobre per passar per moderns i escapar al judici de la Wiki-
pedia? I em pregunto finalment: si la venda de diaris queda “re-
duïda a una minoria” i està en la unitat de pal·liatius esperant la 
seva hora, perquè alguns dels nostres competidors, i només es 
pot entendre des de les pretensions de posició en un rànquing, 
segueixen distribuint en zones on les dificultats logístiques els 
arrosseguen pèrdues diàries?

He escoltat Francisco González clamar per la seva visió d’un 
banc digital global, però mai l’he escoltat injuriar la seva, encara 
fructífera, xarxa de sucursals ni el seu negoci tradicional. He vist 
a César Alierta desplegar una estratègia de captació i producció 
de drets audiovisuals i contingut informatiu i d’entreteniment, 
però no l’he vist mai anticipar el diagnòstic terminal del seu ne-
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goci tradicional. I pel que fa a les televisions, només les vaig 
veure actuar amb insistent bel·ligerància en la protecció del seu 
negoci del present.

Heus aquí la gran diferència: els altres sectors en dificultats no 
pateixen de trastorn de la personalitat que els condueixi cap a 
l’automutilació. Un important analista financer em va dir l’altre 
dia que el perfil dels executius de premsa començava a cotitzar 
a l’alça en alguns dels sectors aquí esmentats, ja que estem 
reconeguts com a experts en l’exploració sense brúixola. Si és 
així, els recomano a aquests valents que, abans de la nostra 
incorporació, ampliïn els seus departaments de comunicació; 
els necessitaran.
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”El paper és l’últim luxe”, segons el 
periodista Andrés Rodríguez
Per Reimagina el Trabajo, blog

El sis de novembre de 2006, un 
periodista a punt d’abandonar 
el grup PRISA va prendre un 
vol a Nova York, la seva ciutat 
favorita. No era ric, no tenia 
cognoms, però aquell home 
amb hipoteca creia en les idees 

i tenia una passió: les revistes. Després de la seva reunió amb 
Hearst, el somni americà va obrir el seu quiosc al carrer Pos-
sibilitat i Andrés Rodríguez va tornar a Madrid amb la llicència 
d’Esquire i el títol de “Entrepreneur” sota el braç.

Deu anys més tard, “l’editor” de Spainmedia és tot un referent. 
Per les seves mans han passat Forbes i Robb Report, L’Officiel 
i Tapas Magazine, la seva primera revista pròpia. La nena bo-
nica té tot just un any i ja està de moda. Com? De viatge a Ma-
drid, amb ell conversem sobre el tacte i la llibertat, el futur dels 
mitjans i aquest infonami que demana a crits més prescripció.

Deu anys després de l’arribada del Kindle, cadascú té les 
seves raons per continuar estimant el paper. Quines són 
les seves? 
He tingut tots els iPads possibles, però mai he tingut un Kindle. 
Sóc periodista, m’interessa la comunicació: la ràdio, el paper, les 
revistes... És el llenguatge que millor manejo. Sóc un editor molt 
poc científic, molt artesanal, em guio molt pels instints i, sobretot, 
estimo el paper. El vaig descobrir de petit, en els quioscs. Com-
prava cromos, -i cigarrets sueltos-, i em vaig tornar boig amb la 
revista Vibraciones. Allò em va atrapar. A partir d’aquí, el paper 
va passar a formar part de la meva formació cultural: sóc fill de la 
cultura pop, la música i les fundes de vinil i... El passat malament 
-entre cometes- en aquests anys de borratxera digital, en escol-
tar que el paper anava a morir, que les revistes moririen, que els 
llibres moririen... però mai em vaig convèncer del contrari. 

Tenim cinc sentits, i el paper dóna molta informació al sentit del 
tacte, no podem renunciar a això. De fet, des de fa un any vivim 
immersos en el moviment contrari: ara, el paper és l’últim luxe. 
No ho percep tot el mercat, però el paper torna igual que pugen 
i baixen les faldilles. No de la mateixa manera -res és de la ma-
teixa manera-, però aquí està: vivim un moment super dolç per 
al paper, però només se’n han assabentat les minories.
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Creu que aquesta tornada al paper és, en part, una conse-
qüència de la digitalització? 
Sí, sí. Jo sóc addicte a la tecnologia: començo el meu dia mi-
rant el telèfon i torno a ell unes seixanta vegades. O més. La 
diferència és que, quan reviso una revista des del meu iPad en 
una platja de la Mediterrània, per exemple, el meu cos està en 
tensió, una tensió elèctrica. És una experiència molt divertida, 
increïble, però quan estic en aquesta mateixa platja fullejant 
una revista de paper, el meu cos es relaxa. És diferent. Les 
dues experiències em proporcionen informació, però en la pri-
mera sóc proactiu i estic connectat a la xarxa a través d’una 
pantalla i amb el paper... amb el paper és una cosa completa-
ment diferent. 

Hi ha qui llegeix el diari a la tauleta, jo el llegeixo en els dos 
suports, però quan tinc un diari a la mà i se’m arruga, ho sento; 
i després, quan el deixo, la meva mirada veu si l’he arrugat molt 
o poc, i llavors, de forma inconscient, m’adono que hi ha una 
relació directa entre el molt o poc que aquest dia em va agradar 
el diari i el seu suport. Sóc un editor amb rareses, una d’elles és 
que, per exemple, quan compro el diari, sempre agafo el segon 
de la pila, perquè el primer sol estar doblat... 

La revista Monocle, en un especial sobre el sector edito-
rial, afirmava: “Ara que les publicacions digitals arriben a 
la seva maduresa, hem de ser millors a l’hora de processar 
diferents tipus d’informació, en diferents formats, a dife-
rents hores del dia”. Hi eEstà d’acord?
Admiro Tyler, estic molt atent al que fa i com ho fa i, per descomp-
tat, sóc seguidor de Monocle: en format paper i en ràdio, visito 
les seves botigues sempre que viatjo fora, però no estic segur 
que les publicacions digitals hagin arribat a la seva maduresa. 

Primer, crec que seguim immersos en una borratxera tecno-
lògica, una mena de infonami que ens porta a voler explorar 
totes les possibilitats de la tecnologia. És com si haguéssim 
descobert que podem volar i necessitéssim temptejar totes les 
opcions: és normal, vivim temps al·lucinants, però, quan això 
passi només voldrem fer ús d’aquelles prestacions que ens 
semblin raonables, o que serveixin per a alguna cosa.

L’altra qüestió és que la Xarxa és il·limitada: avui en dia pots 
bolcar El Quixot, afegir Dos mil milions d’imatges, sumar tots 
els comentaris de la gent i què sé jo ... Però, quan tries fer una 
revista en paper, estàs auto limitant-te; has de decidir quantes 
pàgines li donaràs aquest mes, i això t’obliga a sostreure: editar 
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és decidir què va dins i què no. En el cas de les revistes, nosal-
tres ens dediquem a prescriure, que és una cosa així com dir-li 
als nostres lectors: Fia’t de mi, Fia’t del que et recomano en les 
meves revistes, són per a tu.

Quan mira enrere i pensa en l’evolució del periodisme i el 
seu treball, què és el que més li sorprèn?
Internet. Fa només vint anys, en la redacció dels diaris hi havia 
un tipus encarregat de tallar i distribuir les notícies que arriba-
ven per tèlex. No era periodista, només un tipus que tallava 
paper i els distribuïa: Esports, Societat, Política ...

Si la notícia arribava a les tres quarts de dues, el tipus la deixava allà 
fins que el periodista tornava de dinar. I després, si volies aconse-
guir una fotografia de David Bowie, per exemple, havies de trucar-li 
per telèfon. Llavors, un missatger t’enviava per correu postal algu-
nes fotos impreses, i d’aquestes tres o quatre, tu en publicaves una. 
Ara pots enviar-li un mail a Imant o al seu representant i saber, en 
només cinc minuts, si accedirà o no a l’entrevista. És al·lucinant.

De tots els viatges que podem emprendre amb la tecnolo-
gia, quin li agradaria fer especialment?
Probablement, el de l’educació. El drama de l’educació a Es-

panya és salvatge. Tinc la sensació que els nous periodistes 
no tenen tanta cultura i educació com podíem tenir nosaltres 
en sortir de la facultat. En el nostre cas, sortíem a buscar infor-
mació perquè no la teníem a l’abast de la mà, però avui dia és 
a l’inrevés: la informació és abrasiva, és addictiva i ens té tot 
el dia connectats. Anem a dormir amb la sensació que passarà 
alguna cosa mentre dormim i no ens n’assabantarem immedia-
tament, quan això no és l’important: l’important és disposar de 
la informació adequada, en el moment adequat.

Està passant amb els diaris, i em resulta fascinant: Per a què 
anem a comprar el diari, si moltes de les notícies ja les des-
cobrim en les Xarxes Socials la nit anterior? No ho faré, però 
crec que seria molt divertit publicar un periòdic el contingut del 
qual, les notícies, no estiguessin a Internet. El problema amb 
els diaris no és només que les notícies es repeteixin, és que a 
més tenim tal excés d’informació que ja no en necessitem més.

Això és una cosa que vaig aprendre fent revistes: l’audiència 
no vol res, no necessita més informació, vol que la deixin en 
pau. Però, llavors, perquè fer Forbes, Tapas, Esquire? Perquè 
un té una marca. Perquè un estima fer revistes. I, si la revista 
està ben feta, l’audiència comença a dir: Què és allò? Amb les 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

pel·lícules de Tarantino, Almodóvar o Woody Allen passa sem-
blant: són per a ells, però la resta estem atents al que ens volen 
explicar. El mercat no sap el que vol, el mercat vol futbol.

Sí, però al món hi ha gent amb bones idees que posa en 
marxa projectes bells i no obstant això fracassa. Quina és 
la diferència?
Hi ha una diferència important, 
i és que a mi m’agrada vendre. 
Per a mi, vendre és comunicar. 
L’intercanvi està en l’origen de 
la civilització, només cal veure 
la influència fenícia a casa nos-
tra. Com a periodista i home 
de negocis, la meva aportació 
ha passat per trencar amb la idea de l’editor que genera con-
tinguts de qualitat gràcies als diners d’un mentor, una funda-
ció o com un pobre pària al servei d’altres. Jo això ho trenco, 
fent productes que tenen en compte tant als anunciants com a 
l’audiència, generant continguts de qualitat que estan al nivell 
de la intel·ligència dels nostres lectors i al mateix temps donen 
a conèixer a les marques.

Creu que els mitjans senten aquesta urgència a l’hora de 
generar contingut rellevant per les seves audiències?
Avui, un espot de Nike és molt millor que l’anunci promocional 
d’una televisió autonòmica. Algunes persones diran: Però és 
que Nike té diners! Sí, però les bones idees no només tenen 
a veure amb els diners, tenen a veure sobretot amb les bones 
idees. La diferència entre les marques i els mitjans és que, dins 
d’aquest infonami, les segones han intentat buscar i construir 
un territori propi. I a més són ultra-competitives, perquè han 
crescut en aquest mercat i necessiten avançar.

Els mitjans, adormits pel monopoli de la informació que han 
ostentant durant èpoques, han perdut aquesta agilitat, i ara han 
de posar-se les piles. És fàcil de dir, però en el dia a dia, vam 
assistir a un ball delicat entre el mercat i les idees, l’audiència i 
la rendibilitat, les marques i l’excel·lència.

Amb l’actual moment d’emprenedors, què ens falta?
Estem millor que mai, però ens falten diverses coses. La prime-
ra és reconèixer-ho. La segona passa per ser conscients que, 
a Espanya, el moviment emprenedor és fill de la crisi i, a un 
emprenedor el que el mou és la passió, no la por: tens una idea 
i vols tirar-la endavant, generant riquesa voltant.
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L’altra qüestió té a veure amb un complex relacionat -al meu 
entendre- amb la falta d’anglès, tot i que passa cada vegada 
menys. El cas és que els italians tampoc el parlen i no tenen 
aquest complex... I després hi ha els governs, que no ajuden, 
no donen possibilitats.

Amb la pressa i l’estrès del segle XXI, quin considera el 
gran luxe a reivindicar?
La llibertat, sense cap dubte. Tinc bastants luxes en la meva 
vida; no molts, no els tinc tots, i això té gràcia, perquè em permet 
lluitar per ells. En el meu treball cal convèncer constantment a 
la societat, als anunciants i als lectors, però és un gran luxe no 
venir a treballar una tarda perquè m’he quedat a casa pensant. 
És un luxe total... però els comptes han de quadrar.

Què valora especialment en la gent amb la qual treballa, en 
un periodista del segle XXI?
És una bona pregunta. Per a mi, això és la meva vida, així que 
m’agrada envoltar-me de gent que m’acompanyi vitalment en el 
projecte. Crec que els periodistes tenim el millor ofici del món, 
però t’ha d’agradar, has de ser un yonki del periodisme. Si et 
fiques en això igual que podries ser advocat, llavors... no sé jo.

En el meu cas, busco bones persones, gent educada que sàpi-
ga conviure, i també gent que no es rendeixi fàcilment. És fàcil 
deixar-se portar per l’entusiasme inicial, però aquí, cada matí, 
cal demostrar-ho. Ja en l’editorial, busco sobretot a gent capaç 
d’interpretar les meves idees sense deixar de ser ells mateixos 
a l’hora de plasmar una visió a llarg termini.

Quina innovació tecnològica li agradaria viure a la feina?
Saps una cosa? M’agradaria que la gent tornés a escriure a mà, 
encara que fos una estona al dia, perquè, quan escrius, et torna 
a fer mal la mà. Però, tot torna. Crec que algun dia veuré a algú 
entrant en un bar amb un diari, sentint-se diferent per portar-lo 
en paper. Sí, crec que ho veuré.
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Nou Periodisme, qüestió de format o 
convicció en crisi?
Per Mauricio Hernández Cervantes / Asturias 24

Kapuscinski, indubtablement, va transformar no només moltes 
de les formes amb les quals es “fa periodisme”, sinó també en 
la manera de concebre contemporàniament l’art de la crònica i 
el com verbalitzem les diferències socials. Va ser intermediari 
entre els mitjans de comunicació, la societat, l’acadèmia i la 
cruesa de les realitats tercermundistes que la resta de la pobla-
ció es nega voluntàriament a comprendre. Ell, com molts altres 
(no tants com voldríem), va aconseguir fulgentment donar el 
pas interdisciplinari entre el periodisme i la literatura. Una cosa 
gens senzilla. Una cosa que implica una fortalesa interior des-
comunal per dominar les arts periodístiques respecte al que, en 
l’actualitat, moderadament anomenem “gestió de la informació”, 
així com aquelles que són font creadora de ficcions des pre-
cedents fredament reals. Ébano, és una ferma mostra d’això. 
Aquesta obra literària, nascuda del recull de relats de la tasca 
del periodista polonès entre 1957 i 1990 per diferents països 
africans, és més que un referent sobre el ‘saber fer’ en l’ofici, és 
un text que deixa un precedent sobre l’incommensurable poder 

de la paraula: l’Emperador, el Sha, la Guerra del Futbol, i Troba-
da amb l’altre, no són l’excepció. Tots aquests textos periodís-
tic-literaris mereixen més que la simple classificació temàtica, ja 
que des de la publicació van exposar alguna cosa que l’actual 
“crisi en els mitjans de comunicació” porta anys negant-se a 
veure: el periodisme és un art/ofici molt més complex, en cons-
tant i necessària evolució, que no pot quedar condicionat al 
context tecnològic i/o als interessos dels que fan negoci amb la 
informació. Molt de l’art en l’obra de plomes com la de Kapus-
cinski, Ernest Hemingway, Charles Dickens, Martín Caparrós i 
Gabriel García Márquez, entre tantíssims altres, a més del seu 
valor informatiu, rau en l’emulsió entre el real i el fictici.  

No obstant això, l’anomenat “nou periodisme” sembla recórrer 
a recursos previsiblement prescindibles com la tecnologia, o la 
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inclinació temàtica amb tendències addictives a la classificació/
catalogació, més que al talent a desenvolupar en les arts de la 
paraula i de la concepció de la realitat i imaginari en les per-
sones que desafien l’ofici periodístic. Els “nous criteris” sobre 
la gestió de la informació en el present han quedat a dispo-
sició (m’agrada més ‘esclavitud’, però la meva intenció no és 
polemitzar) dels dispositius mòbils i digitals, així com de tota 
eina virtual, que per bona que sembli, no ofereix més enllà de 
bondats que fa a la immediatesa, i a les capacitats arxivístiques 
del suport i la recol·lecció d’informació de caràcter testimonial. 

En poques paraules, les virtuts de la tecnologia queden reduï-
des a eines d’arxiu, registre i rapidesa en la difusió, però no 
més. Ara bé, en el cas de la informació noticiosa és cert que les 
eines digitals sí proveeixen de notables avantatges respecte al 
que s’ha dit: la immediatesa. Però el periodisme és una disci-
plina fortament lligada a la paraula, al llenguatge i a l’expressió 
humana, la qual cosa, indiscutiblement, l’obliga i condicio-
na a evolucionar, sempre. Pretendre que el periodisme s’ha 
d’adaptar als dispositius mòbils o les eines de l’entorn digital és 
anar en sentit contrari. Aquestes, són les que s’han d’adaptar a 
l’impuls creador i generador de realitats i ficcions com ho és el 
periodisme, no viceversa.

La periodista basca, Ane Irazabal, mitjançant la seva tasca de 
reportera i redactora en punts conflictius de Mig Orient, contri-
bueix al desenvolupament i comprensió d’aquest ofici, sobretot, 
per a aquells que comencen en la carrera o que lluiten dia a dia 
amb l’oportunitat de fer-ho. Ella, sota el règim de ‘freelance’, 
va decidir no només reptar a la indústria de la gestió informati-
va, sinó que ha fet declaracions  on demostra que el seu ofici, 
en constant creixement, va molt més enllà de les capacitats 
que pugui tenir el seu telèfon intel·ligent o les xarxes socials de 
moda. Instal·lada, durant considerables períodes de temps, en 
països d’orient proper, s’ha sabut moure dins del grup de pe-
riodistes dependents i independents per donar cobertura a con-
flictes i episodis bèl·lics com el d’Egipte o Síria, entre d’altres. 
Amb la seva participació en diferents cursos i ponències sobre 
periodisme i les noves formes de narrativa periodística, així 
com sobre el valor de la informació en l’actualitat, ella ha tractat 
el tema sobre les grans virtuts que té el fet de comptar amb un 
telèfon que et permeti gravar imatges i so, i que de forma ins-
tantània sigui possible enviar aquestes dades a una redacció o 
penjar-les a alguna xarxa social. Des d’un punt de vista testimo-
nial, això és un avanç sense precedent. Però també ha insistit 
que això no és “periodisme ciutadà”. Ella, sense el suport d’una 
redacció institucional o un grup editorial de prestigi a l’esquena, 
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ha sabut utilitzar aquestes eines tecnològiques perquè quedin 
a disposició i voluntat de la persona que, dia amb dia, es llaura 
el prestigi en l’ofici periodístic, no en forma contrària.

Aquest, potser, sigui el punt central del text. La tecnologia i els 
seus múltiples i interdisciplinaris formats no poden suposar les 
formes en què el periodisme s’ha d’exercir. Per contra, el pe-
riodisme, com a ofici de cada dia, com a modus vivendi, com 
exercici disciplinari, com talent en potència (sempre), és qui 
ha de marcar la pauta sobre la utilització de la tecnologia. La 
disposició d’aquesta ha de quedar a mercè del periodista, no 
viceversa. Un tweet, o un post al Facebook, no transformen a 
un ciutadà en periodista. Contribueixen i enriqueixen, això sí, 
al valor informatiu testimonial, com mai s’ha vist. Però de cap 
manera substitueixen la capacitat de transformar, descriure i 
difondre les realitats i ficcions mitjançant l’exquisidesa de l’art 
en el domini de la paraula.

El periodisme mediocre, cada vegada més disseminat en les 
xarxes socials, ha donat vida a un altre actor fonamental en 
aquest context: el lector mediocre. Així és, qüestió d’oferta i de-
manda. Els principis microeconòmics sempre es fan presents. 
Independentment del diari o el suport a on es concentri la in-

formació, en l’actualitat som testimonis de que els elements vi-
suals moltes vegades imperen sobre el contingut del text. I amb 
això no vull dir que el periodisme gràfic desmereix davant del 
escrit, mai m’atreviria a aquest infàmia. Simplement va assen-
yalar que el mal lector existeix perquè existeixen els continguts 
pobres. Pobres de profunditat temàtica i reflexiva, mancats de 
jerarquització i ponderació de la informació, nul·litat en la ve-
rificació de fonts i contextos. No sorprèn, doncs, que els mi-
tjans de comunicació estiguin en crisi. El periodisme no només 
és immediatesa, i per impossible que sembli, encara hi ha qui 
es nega a creure (ja no dic ‘pensar’) el contrari. L’avantguarda 
periodística, definitivament, no ha d’estar lligada, únicament i 
exclusivament, als avenços tecnològics i digitals.

Les arts del periodisme compten amb peculiaritats com ante-
riorment he esmentat sobre la jerarquització de la informació, 
la seva prèvia recol·lecció i arxiu, sobre la constant especialit-
zació temàtica, així com la intenció i capacitat del periodista de 
buscar sempre la profunditat i de deixar oberta la possibilitat 
de la interdisciplinarietat en tot moment. Per això s’ofereix la 
carrera de Periodisme a les universitats, per poder veure que 
aquesta disciplina s’estudia i es viu simultàniament. El periodis-
me pot ser contemplat des de l’acadèmia, les aules i els llibres. 
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Però també és periodista qui surt al carrer, amb o sense telèfon 
intel·ligent, qui sempre es qüestiona, qui la seva única certesa 
és que “la veritat no existeix, perquè ella és la suma de totes les 
veritats individuals, les mateixes que són incapaces de ser con-
cebudes en una totalitat per un individu”. Periodista és qui deixa 
un testimoni del que s’ha viscut, segons sembla, l’esdevingut, 
però que sempre deixa un espai obert a la reflexió d’això. Perio-
dista no només és aquell que intenta respondre obsessivament 
el què?, com?, quan?, on? i qui?, sinó qui sempre, incisiva-
ment, s’aferra al perquè? Periodista és qui comprèn que aquest 
art/ofici no és qüestió únicament de formats, sinó de convicció 
i de vocació. Periodista és qui periòdicament es qüestiona a si 
mateix per després qüestionar el que està contemplant. Perio-
dista pot ser qui, inevitablement, sent l’addictiva curiositat de 
dubtar fins de si mateix.
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El 41% dels internautes utilitza la 
xarxa més de quatre hores al dia
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 
AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació) ha presentat els resultats de la 18a Enquesta a Usuaris 
d’Internet, Navegants a la Xarxa, l’estudi sobre l’ús d’Internet 
que compta amb més trajectòria i la mostra més àmplia del mer-
cat a l’Estat espanyol. Els seus resultats aporten una visió molt 
precisa de com han evolucionat any rere any les tendències di-
gitals més punteres, la nostra forma de connectar-nos a la Xar-
xa, com han canviat els hàbits de compra i consum dels espan-
yols, quins han estat els serveis més utilitzats a nivell online.

Hi ha una opinió favorable a poder votar en les eleccions a 
través d’Internet entre els Navegants enquestats en 2015. Un 
57,7% dels enquestats es mostra d’acord, davant d’un 25,5% 
que es mostra en desacord. D’altra banda, un 78,4% opina que 
Internet té una gran capacitat per mobilitzar la gent. Una de les 
manifestacions que representa aquest fet és que una quarta 
part de la població internauta (29,6%) ha “signat” peticions pú-
bliques a Internet per reivindicar alguna cosa (en llocs del tipus 
Change.org, AI, etc.).

L’estudi també afirma que el 40,6% dels internautes espanyols 
utilitza Internet 4 o més hores al dia (davant el 31,5% fa dos 
anys) i només el 12,3% roman connectat menys d’una hora (en 
comparació amb el 20,2% de fa tres anys).

Una altra dada a destacar és que el mòbil és el principal dis-
positiu d’accés per al 28,7% dels enquestats, i ascendeix per 
primera vegada el segon lloc. Si ens centrem en quin és l’equip 
que els internautes consideren més important per connectar-se 
a internet, l’ordinador de sobretaula ho segueix sent per gaire-
bé el 37% dels internautes, encara que perd gairebé 11 punts 
respecte a l’xifra registrada el 2012. El segueix, retallant dis-
tàncies, el telèfon mòbil, considerat el dispositiu principal per a 
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un 28,7% d’entrevistats (+5.4 punts en un any, +18.6 en tres), 
i ocupa per primera vegada la segona posició en aquest ràn-
quing.

Pel que fa a les xarxes socials, el 77,2% dels enquestats les 
utilitza diàriament. Facebook manté la seva hegemonia (la utilit-
zen el 87,4% dels que han fet servir les xarxes socials en els úl-
tims 30 dies), seguida de Twitter (45,9%), Instagram (30,7%, +4 
punts en un any), que aconsegueix alçar-se des de la cinquena 
posició en 2014 fins a la tercera el 2015, Google+ (29,6%, -7 
punts) i LinkedIn (27,6%, -2 punts).

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden completar el Dossier 
accedint als resultats de la 18a Enquesta d’AIMC a usuaris 
d’Internet CLICANT AQUÍ
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La informació exigeix temps i 
diners i la gent s’ha acostumat a la 
immediatesa i a la gratuïtat
Per Ramon Besa / El País

No aconsegueixo sortir de la rotonda en la qual em vaig ficar 
des que vaig ser conscient de la meva pèrdua periodística, fins 
que me’n vaig a dormir amb el llibre Número Zero. Ara que ja 
sóc gran, i menys útil, demano perdó cada nit a Umberto Eco 
per haver renegat de la seva obra quan era alumne de la UAB. 
Res m’avorria més que els seus tractats de Semiòtica, indesxi-
frables per a un jove que preferia l’herba del campus o al bar de 
la facultat a unes aules que només s’omplien quan es convoca-
va l’assemblea de cada setmana a Bellaterra.

El periodisme era llavors un ofici vocacional que s’aprenia al 
carrer i amb una mica de sort en setmanaris com El 9 Nou, un 
laboro instructiu i també agraït perquè alhora et permetia exer-
cir de corresponsal a Osona per Europa Press i Mundo Diario 
juntament amb Salvador Sala. La premsa de proximitat sempre 
va funcionar millor quan s’ha tingut la targeta d’un mitjà de Bar-
celona. Alguns ni tan sols van necessitar acabar la carrera, de-
sertors quant els van obligar a assistir a classe d’assignatures 
tan sensates com la de la teoria dels signes.

El títol no garantia cap lloc de treball si no anava acompanyat 
d’una certa experiència i voluntat d’aprenentatge, perquè la re-
dacció funcionava igual que un taller artesanal en el qual cada 
taula era un Vietnam, paraula de Huertas Clavería divulgada 
per Enric González. La vida consistia a anar cada dia al mateix 
lloc, entrar a la mateixa sala i preguntar a la mateixa gent, fins 
que ningú et podia eludir ni mentir, com afirma David Simon en 
una entrevista a Jot Down. Aquella era una feina professional i 
remunerada per a llicenciats o no a la UAB.

El negoci ha funcionat molt de temps per als empresaris i els 
periodistes, còmplices en la riquesa d’una fórmula contra natu-
ra: venia més una forquilla del Barça que una notícia del Barça, 
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va escriure Miguel Rico. Les promocions van rebentar, la publi-
citat va caure i la informació es va diversificar i pluralitzar tant 
que el ciutadà ja no sent la necessitat de comprar el diari, més 
consumidor que lector, convençut que el paper es mor o el ma-
ten, apilat en els supermercats, substituts també d’uns quioscs 
que cada vegada venen més de tot menys diaris.

Les noves tecnologies han canviat la demanda i obliguen a va-
riar l’oferta, circumstància que condiciona un procés de pro-
ducció molt complex. La informació exigeix temps i diners i la 
gent s’ha acostumat a la immediatesa i a la gratuïtat. Així que 
als vells redactors no ens queda més remei que passar-nos al 
món digital, demanar ajuda als joves o rendir-nos. La integració 
no és fàcil, no està resolta enlloc, i sovint posa en risc l’ofici de 
periodista com a tal, cada vegada més vulnerable i fràgil, caigut 
al final a la xarxa.

Hi ha un símptoma molt clar: sovint és millor tenir un acudit que 
una notícia. Una anècdota ben explicada s’estén més que una 
informació que cal contrastar, gestionar, jerarquitzar, defensar 
i decidir on va, cosa cada vegada més complicada perquè les 
seccions clàssiques desapareixen en favor d’apartats genèrics, 
magatzems en què caben de tot, com en la web, que menja sen-

se parar -de dia i de nit-, i de qui sigui -periodistes o no- només 
pendent d’uns clics que no se sap molt bé de quina manera es 
compten; igual passa amb les audiències en les ràdios i les tele-
visions, amb les que ara els diaris competeixen fins als directes.

Les empreses no paren de contractar personal especialitzat en 
els nous continguts, professionals doctorats, màsters qualifi-
cats que van i vénen a la recerca de que el flux d’informació en 
línia produeixi beneficis, i no reparen tant en canvi en la incor-
poració de periodistes, menys si són de classe mitjana, perquè 
avui el protagonisme recau sobretot en la mà d’obra barata i en 
les signatures nobles, columnistes capaços de donar brillantor 
des del seu portàtil a l’última pàgina o a la portada.

La màquina d’encarregar engreixa en la mateixa proporció que 
la de produir aprima; les redaccions s’encongeixen i s’amplia 
l’externalització; es dedica més atenció al que els altres han 
penjat a Internet i es fa servir més temps a etiquetar i empa-
quetar que a buscar exclusives. Tots copiem de tots, veiem el 
mateix, i ja no ens vam aixecar amb la por que la competència 
ens hagi deixat en fora de joc ni l’esperança que li haguem co-
lat un gol, potser perquè vam perdre la capacitat per valorar la 
informació i ja no serveix la cultura d’empresa.
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A vegades fins i tot vam escriure coses en un lloc del diari que 
posen en risc les que s’expliquen en el del costat, tot i que es-
tem més controlats que mai pels lectors, per les xarxes socials 
i pel periodisme ciutadà. La sensació és que tothom sap molt 
més que nosaltres, envaïts per la propaganda i la comunicació 
corporativa, atrapats en el xou i l’espectacle; l’entreteniment.

Tot i que de jove segurament m’hauria apuntat a aquesta re-
volució, de gran, ara que he entès a Eco, aplaudeixo als que 
defensen que el periodisme pugui seguir sent una cosa molt 
seriosa, en el format que sigui. Jo estic a favor d’Internet, de 
les noves tecnologies, de les aplicacions i del Periscope de Pi-
qué, naturalment, però més que contribuir a la seva publicitació 
m’agradaria poder explicar el que el jugador del Barça no vol 
que se sàpiga, perquè això és la notícia, i això ho vaig aprendre 
també al diari en què treballo, jo i els que avorríem la Semiòti-
ca. El problema no és el paper sinó el periodisme, el negoci i 
la formació.
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