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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: Els veïns, mitjançant una aportació, podrien finançar les notícies locals?
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Com una redacció d’un diari local al Brasil va aprendre a mesurar el seu impacte

COMUNICACIÓ DIGITAL
Quant cobren els diaris nord-americans per les subscripcions digitals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El 60% dels espanyols es queixa d’un excés de publicitat a Internet

NOVES EINES
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LA CRÒNICA: Quins mitjans necessitem a Catalunya?
TRIBUNA: Una lliçó d’ètica periodística davant de les Fake News
ENTREVISTA: Jaume Guillamet: “Si hem de ser periodistes obedients, millor que anem a treballar a un banc”
ANÀLISI: La crisi de la premsa de paper i el que es podria canviar per millorar
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Els veïns, mitjançant una aportació, 
podrien finançar les notícies locals?
Per Christine Schmidt / Nieman Lab

 
S’han suggerit molts programes per salvar el periodisme local, 
i encara no estoa prou clar si n’hi ha molts o no. (Blockchain, 
qualsevol persona?) A continuació, en presentem una més per 
afegir a la barreja: “districtes d’informació de la comunitat”, dis-
trictes de serveis especials amb taxes comunitàries cobrades 
en una àrea determinada per potenciar el periodisme local en 
un bucle de feedback continu.

“El procediment de tot això ja existeix. Sabem com és la nostra 
comunitat, sabem fer un gran periodisme, sabem com propor-
cionar notícies locals i necessitats d’informació. El que no tenim 
és el model de finançament perquè això es faci i funcioni”, va dir 
Simon Galperin, un consultor de mitjans de comunicació amb 
experiència en GroundSource i l’opinió que encapçala la Coo-
perativa d’informació comunitària que està darrere de la idea de 
l’anomenat “districte/barri d’informació”.

Galperin va esbossar per primera vegada la idea mentre estu-
diava el programa de màster de periodisme social de CUNY. 
Havia assistit a la Universitat de Rutgers pel seu títol universi-
tari, que va finançar el seu periòdic estudiantil a través d’una 
taxa de 10.75 dòlars per estudiant i per semestre. “Vaig pensar 
en com això pot ser un mecanisme de finançament realment 
eficaç. Com podem aplicar això mateix a les comunitats locals, 
on l’estructura d’una universitat no hi és?”, va pensar Galperin.

La mentalitat de la Cooperativa d’informació comunitària és 
proporcionar les eines a les comunitats (de qualsevol grandària 
o definició) per desenvolupar un districte/barri d’una ciutat i per 
pressionar democràticament el govern local. El model està con-
figurat de manera que una tarifa imposada als veïns -això com 
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ara la protecció contra incendis, l’aigua, el sanejament o els 
districtes de millora empresarial en els àmbits locals- en una 
zona determinada (un barri, un districte sencer) permetria que 
la comunitat esdevingués essencialment autònoma, finançant 
els seus propis reporters/periodistes locals, de manera més di-
recta que no pas finançant-los amb mitjans públics. Un organis-
me/mitjà d’informació de la comunitat és una idea polifacètica 
i cal aprofundir en algunes de les preocupacions i les seves 
aspiracions. Però primer: el finançament.

Després de molts pensaments, converses i processos de dis-
seny, Galperin va llançar oficialment el Kickstarter el 15 de fe-
brer. Recentment va aconseguir l’objectiu de 2.000 dòlars per 
al finançament de de la llavor del projecte amb 42 donants, 
bàsicament per registrar l’organització com a sense ànim de 
lucre i obtenir els detalls legals de la creació d’un “districte 
d’informació. Ara, amb el suport cap a Kickstarter elevat a 7.000 
dòlars, el propòsit següent és finançar investigacions de mercat 
amb el Centre de Mitjans Cooperatius a la Universitat Estatal 
de Montclair, Jersey, i aconseguir les primeres veus de notícies 
de premsa gratuïta i el llançament potencial del primer “districte 
d’informació” a Nova Jersey el 2019. 

La ciutat natal  de Galperin és Fair Lawn, Nova Jersey, i té una 
població de 32.000 persones. El projecte en marxa passarà per 
obtenir una contribució anual de 40 dòlars per llar, la qual cosa 
donaria un pressupost operatiu de 500.000 dòlars a una redac-
ció dedicada a la comprensió i al servei de les notícies locals i 
les necessitats d’informació de la seva comunitat.

Aquest pressupost podria donar suport als diaris impresos o en 
línia, o reunions de consells municipals ben animades. Aquest 
“districte” de servei especial per al periodisme local podria convo-
car fòrums comunitaris o donar classes d’alfabetització mediàtica; 
llançar un missatge de text i un sistema d’alerta per correu electrò-
nic o pagar per xifres de xat que responguin a preguntes rellevants 
locals, com ara “hi ha un aparcament lateral alternatiu en vigor?”

Cada comunitat podria configurar el seu propi “districte 
d’informació” a través d’una avaluació de les necessitats o una 
campanya d’interacció orientada. Per evitar la interferència po-
lítica, un patronat format per residents i grups d’interès de la 
comunitat, podria supervisar la seva CiD local. Les comunitats 
podrien assignar fons a través d’un procés de pressupost par-
ticipatiu i celebrar referèndums regulars per determinar si s’ha 
de reautoritzar la CiD o no.
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“L’ideal és que tant el procés editorial com l’agenda estigués 
impulsada per la comunitat”, va dir Galperin. Un exemple 
més específic: “Amb mig milió de pressupostos operatius, es 
pot disposar de tres a quatre periodistes amb un pressupost 
d’esdeveniments i un pressupost d’interacció comunitària. Com 
que es tracta d’insuflar informació local, cal un enfocament que 
vingui a mostrar al veïnat que tenim un periodista sempre fent 
un recorregut, donant voltes i trucant i traspassant les portes, 
dient: “Ei, sóc el vostre reporter local, què necessiten vostès, 
quina informació necessita?”. De què creu que cal parlar? I que 
els veïns puguin respondre: “Serviu les notícies locals i les ne-
cessitats d’informació de la nostra comunitat, molt bé”. Aquesta 
resposta significa dues coses per als periòdics ja existents a 
l’Estat”, va dir Galperin. “Si el que oferíeu serveix de manera 
eficaç les necessitats d’informació local de la nostra comunitat 
i també teniu una empresa comercial per fer-ho, vol dir que, 
en aquest cas, el mercat funciona. Les notícies dels veïns i les 
necessitats d’informació es compleixen mercès a la vostra ca-
pçalera i potser no sigui necessari un districte d’informació. O, 
pot ser que sí és necessari, si els serveis d’informació i notícies 
locals que doneu no compleixen les necessitats de la nostra 
comunitat”. Si queda ben clar que ens cal més i veritable infor-
mació de proximitat aleshores fa falta el “districte d’informació”.

L’objectiu del projecte al Centre de Cooperatives de Mitjans és 
“ajudar a provar la idea del districte d’informació de la comunitat 
en algunes comunitats de Nova Jersey”, va dir Stefanie Murray, 
directora del centre i ex reportera de negocis que ha cobert dis-
trictes especials de serveis abans. Murray té clara l’oportunitat:  
“Crec que, bé, un districte d’informació de la comunitat podria 
ajudar a millorar la confiança entre periodistes i membres de la 
comunitat a les ciutats on es creen aquests districtes, perquè 
crec que aquests districtes requeriran una transparència abso-
luta i molt compromís amb els veïns per tenir èxit”. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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Com una redacció d’un diari local al 
Brasil va aprendre a mesurar el seu 
impacte
Per Sam Berkhead / Xarxa de Periodistes Internacionals

Menys d’un any després de tancar la seva edició impresa per 
tornar-se completament digital, Gazeta do Povo, del Brasil, ha 
avançat molt en el seu esforç per rastrejar l’impacte del seu 
periodisme. Amb l’ajuda del becari ICFJ Knight Pedro Burgos, 
Gazeta va compilar i publicar el seu primer informe d’impacte 
a principis d’aquest any per mostrar als lectors els resultats de 
Impacto, l’eina de seguiment desenvolupada per Burgos amb el 
suport de Google News Lab.

Amb informes com aquest, Gazeta pot mostrar als seus subs-
criptors que el seu treball està produint canvis positius en la 
societat, i que val la pena pagar pel seu periodisme. I brinda 
a les redaccions digitals dels mitjans una forma més precisa i 
significativa de mesurar l’èxit de comptar clics.

Però com és Impacto? Per Gazeta, Impacto s’assembla als 
16,4 milions de reials brasilers que es van retornar a les arques 
públiques després que les investigacions de Gazeta descobris-
sin contractes irregulars realitzats per la Universitat Federal de 
Paraná. L’impacte també pot ser tan petit com un lector que els 
diu que la informació que produeixen ha marcat una diferència 
en la seva vida.

Com becari ICFJ Knight, Burgos està desenvolupant Impacto 
perquè pugui ser adoptat per més redaccions –de moment en 
espanyol- d’arreu. També està construint una coalició de socis 
de mitjans Impacto, amb el suport continu de Google News Lab. 
Gazeta és un dels membres fundadors de la coalició.

Gazeta do Povo va canviar el seu model de negoci l’any pas-
sat. Segons Leonardo Mendes Jr., director editorial de Gazeta, 
“vam tancar la nostra edició impresa i vam posar tota la nostra 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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energia en el producte digital i el model de subscripció. Però 
sempre ens ha quedat clar que les persones pagaran pel con-
tingut si veuen un valor singular en ell. I Impacto és una eina 
creada per mostrar el valor únic del periodisme. És una eina 
que mostra als subscriptors com les seves subscripcions donen 
suport al periodisme que canvia el món”.

La redacció ràpidament va adoptar Impacto com a eina de tre-
ball. Cada vegada que un periodista o editor veu que hi va ha-
ver una repercussió d’una de les seves històries, li diuen als 
seus col·legues: “Això és impacto”, i després algú ho registra.

El que més ha sorprès al director editorial del mitjà en usar 
Impacte ha sigut l’enfortiment del seu esperi de fer periodisme 
local. “Sempre hem estat un mitjà local, diu Mendes, amb Im-
pacto, vam començar a percebre i registrar com el nostre con-
tingut alimenta el debat sobre qüestions nacionals com la polí-
tica, l’economia, l’educació i la ideologia des d’un prisma local”.

La clau? Involucrar a l’equip permanentment. “L’equip ha de 
veure-ho com a fonamental per a l’enfortiment del periodisme 
d’alta qualitat”. Quan el compromís de l’audiència va ser alt, els 
registres d’impacte van ser freqüents i significatius. “Quan el 

compromís és baix, segons Mendes, és perquè no aprofitem al 
màxim l’eina”.

Què esperes que la gent aprengui a llegir l’informe d’impacte 
de Gazeta?, se li pregunta al director editorial. I diu clarament: 
“Que el periodisme pot impactar a la societat de diferents ma-
neres. Per a alguns, el periodisme juga el seu paper només si 
millora l’ús dels recursos públics o enderroca un mal govern. 
Per descomptat, totes dues coses són molt importants. Però 
el periodisme pot fer més. El periodisme pot ajudar a ensenyar 
a una aula com conviure amb algú diferent. El periodisme pot 
millorar el món en comptar històries inspiradores. El periodisme 
pot millorar el dia a dia del lector simplement perquè el farà més 
feliç o el motivarà”.

Els lectors d’El Butlletí poden conèixer de primera mà el què és 
i com pot adoptar per una redacció l’eina Impacto. CLIQUEU 
AQUÍ. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El CEO del NYT, Mark Thompson, diu 
que l’edició impresa potser podria 
durar deu anys més

En una entrevista a la cadena CNBC per parlar sobre els últims 
resultats econòmics presentats pel NYT, el CEO de la compan-
yia, Mark Thompson, va dir que a l’edició impresa del diari li 
podria quedar, potser, una altra dècada de vida.
 
“Crec que almenys 10 anys és el que podem veure als Estats 
Units per als nostres productes impresos”, va dir Thompson. 

El CEO del diari ha assenyalat que li agradaria que l’edició en 
paper “sobrevisqui i prosperi tot el que pugui”, però al mateix 
temps va admetre que podria tenir una data de caducitat.
 
La decisió de mantenir o tancar una edició impresa es prendrà 
per motius estrictament econòmics. Segons Mark Thompson, 
pot arribar un moment en que el model econòmic del diari im-
près “deixi de tenir sentit per a nosaltres”.
 
El pes del creixement del negoci del Times recau, com s’ha 
explicat àmpliament en aquest butlletí, en el producte digital, i 
de manera particular en el creixement de les subscripcions di-
gitals. Podeu trobar més informació CLICANT AQUÍ (de CNBC)

Els editors denuncien davant Competència 
que Correus “margina” 22 milions de 
ciutadans
Els editors espanyols han posat una denúncia pública -realit-
zada per la patronal AEEPP- contra Correus per la pujada per 
sorpresa de les tarifes de la distribució de revistes fora de les 
capitals de província. Correus es va defensar posteriorment as-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.cnbc.com/video/2018/02/12/new-york-times-ceo-there-will-be-many-times-more-digital-subscribers-than-print.html
https://www.cnbc.com/2018/02/12/print-journalism-may-last-another-10-years-new-york-times-ceo.html
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Amb CaixaBank Pay, ja pots gestionar totes les 
operacions que facis amb les targetes financeres i 
de fidelització, i també pagar amb qualsevol* mòbil 
de la manera més fàcil, ràpida i segura.  
Descarrega’t ara l’app i comença a beneficiar-te 
de tots els avantatges que ofereix. 

Més informació, a www.CaixaBank.cat

NRI: 2248-2017/09681

 Descarrega’t CaixaBank Pay: 

 treu tot el profit de les targetes  

 i paga amb qualsevol mòbil 

*Vàlid per a dispositius amb tecnologia NFC.

Descarrega-te-la ara a: 
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segurant que no tenia obligació de notificar aquests increments, 
però els editors han decidit portar el cas davant la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

La denúncia formal davant Competència afirma que les tarifes 
imposades per Correus a partir de 2018 incompleixen els prin-
cipis del Servei Postal Universal en discriminar i encarir una 
mitjana del 30% alguns dels seus enviaments als 22 milions 
de ciutadans que viuen als municipis menys poblats. En el text 
es detalla que “en les seves tarifes de 2018, fetes públiques el 
passat 30 de desembre i que van entrar en vigor tot just dos 
dies després, l’1 de gener, Correus parteix Espanya en dues 
zones, a les que anomena Zona A i zona B, i se’ls aplica di-
ferents preus per a l’enviament de publicacions periòdiques 
(premsa i revistes)”.

Els nous preus de distribució imposats “per a la Zona A, en la qual 
inclou a les capitals de província i als municipis de més de 50.000 
habitants, Correus manté congelades les seves tarifes de 2017, 
mentre que a la Zona B, en la qual engloba la resta d’Espanya 
menys poblada, li aplica una nova tarifa que és de mitjana un 30% 
més cara que la de la Zona A , i en alguns casos arriba al 35% més 
cara”. La denúncia davant la CNMC indica que les noves tarifes 
podrien fins i tot vulnerar diversos principis constitucionals com els 
relacionats amb la llibertat d’expressió, la llibertat de premsa i el 
lliure i igual accés dels ciutadans a la informació i el coneixement.

A més, els editors demanen a Competència que mentre resol 
l’assumpte congeli de manera cautelar l’aplicació de les esmen-
tades tarifes de la Zona B de Correus i que s’apliquin les de la 
Zona A a  tots els enviaments de premsa amb independència de 
la seva destinació. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

El Diari Més Ebre arriba a la publicació 
número 900

El Diari Més Ebre va néixer el novembre de 2001, i a punt de 
complir els seus 17 anys de vida, aquests divendres 9 de març 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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publica el seu número 900 en paper. Durant els gairebé 17 anys 
de trajectòria, el mitjà ebrenc, s’ha convertit en un referent de la 
comunicació local i de proximitat de les Terres de l’Ebre que ha 
evolucionat considerablement des del seu inici, sempre vetllant 
per oferir la millor qualitat informativa i cobertura del territori.

El setmanari gratuït, associat a l’AMIC, arriba al seu número 
900 amb un tiratge de 15.000 exemplars i 24 pàgines per edició 
amb una varietat temàtica del territori que es distribueix cada 
divendres. Per aquest motiu, la directora del Més Ebre, Isa-
bel Carrasco, manifesta que “tot i el període de crisi que hem 
viscut, i els moments que estem a travessant, ens mantenim 
units amb la determinació del repte de progrés que es mereix el 
nostre territori. Junts, seguirem treballant, i afrontant qualsevol 
repte per seguir endavant”. Des del setmanari volen agrair a 
“totes les entitats i persones que formen part del projecte i ho 
possibiliten”. (Redacció AMIC)

El diari Jornada es llançarà el 5 de maig

Ja hi ha data per al llançament oficial del nou diari Jornada: el 
5 de maig. L’arrencada del mitjà, però, serà parcial, i en una 

primera fase només es trobarà als quioscos els dissabtes, tot 
i que amb més pàgines de les previstes inicialment. A més, de 
dimarts a divendres, les persones subscriptores podran accedir 
al diari en format PDF. A banda, la Jornada cobrirà l’actualitat 
a través del web. La cooperativa editora argumenta aquest 
desplegament en diversos temps perquè encara no es dispo-
sa d’una base de subscripcions “prou potent” per garantir la 
viabilitat del mitjà i no es vol dependre de crèdits per a la seva 
arrencada.

Així doncs, a mesura que es vagin assolint els reptes en subs-
cripcions, s’aniran implementant les diferents fases. Actual-
ment, La Jornada compta amb més de 600 socis de consum i 
uns 2.000 subscriptors.

Pel que fa als compromisos periodístics, es concentren en vuit 
punts, entre els quals destaquen: Exercir un periodisme rigorós 
que es basi en informació contrastada i veraç; informar sen-
se estar condicionats per interessos lucratius; explicar perquè 
succeeixen els fets, aportar context, no ocultar la complexitat 
del món i aportar elements necessaris per entendre’l, i adoptar 
un posicionament honest i sincer que eviti l’equidistància entre 
opressors i oprimits, entre d’altres.
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Pel que fa al codi ètic publicitari, la Jornada es compromet a no 
publicar anuncis masclistes, racistes, homòfobs, classistes ni 
estigmatitzadors de sectors socials populars, així com publicitat 
d’entitats financeres o empreses que vulnerin drets fonamen-
tals. El nou mitjà tampoc acceptarà publireportatges ni altres 
tipus de publicitat encoberta, ja que els continguts periodístics 
es decidiran únicament segons els criteris del consell de redac-
ció. (de Comunicació 21)

A quina difusió van arribar als 
regionals de Vocento en 2017?

Els resultats econòmics presentats aquesta setmana per Vo-
cento i corresponents a l’exercici 2017 llançaven unes pèrdues 
operatives de gairebé 4,8 milions d’euros per a l’editor d’ABC, 
una capçalera que al seu torn sumava números vermells de 
4,1 milions. La joia de la corona de Vocento segueixen essent, 
però, els seus diaris regionals. Els ingressos d’aquest negoci 
segueixen sent claus per a l’economia del grup i tot això malgrat 
que la seva difusió hagi retrocedit de nou en 2017 en totes les 
seves capçaleres regionals.

Segons les dades fetes públiques per Vocento i basades en les 
xifres de l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) -pendents 
de auditar- el negoci de la premsa regional de Vocento va su-
mar una mitjana de difusió de 238.967 exemplars el 2017, fet 
que suposa una caiguda del 8,6% en termes interanuals i un 
retrocés global de 22.470 números. El Correo  es manté al ca-
pdavant dels regionals de Vocento pel que fa a difusió amb una 
mitjana de 61.733 exemplars l’any passat, un 7,3% menys que 
el 2016; Diario Vasco es va quedar amb 47.046 exemplars, re-
trocedint un 7,4% la seva difusió; El Diario Montañés  va perdre 
el 9’8%, acumulant una mitjana de 20.955 números; Ideal va 
caure un 8,4% y la d’El Norte de Castilla un 9% fins a quedar-se 
amb 16.626 y 16.465 exemplars, respectivament.

En el cas de Las Provincias el descens va ser del 10,3%, la qual 
cosa li va reportar una difusió mitjana en 2017 de 14.961 unitat; 
la caiguda també va ser significativa per El Comercio  (-9,5%) 
que es quedava amb 14.796 exemplars per davant dels 14.691 
exemplars de  Sur  (-8,1%). Respecte a l’any anterior La Ver-
dad  va retrocedir un 14% fins als 13.609 números, mentre que  
Hoy  i  La Rioja  es van anotar contraccions del 6,6% i el 9,7%. 
Aquests resultats els van reportar respectivament una mitjana 
de 9.623 i 8.462 unitats de difusió en 2017. Respecte a la seva 
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capçalera generalista, ABC, el diari va perdre un 12,3% de la 
seva difusió en termes interanuals i es va situar amb 79.918 
exemplars de mitjana. (de Prprensa)

Actualidad Econòmica s’integra a El 
Mundo i deixa el quiosc

Es va salvar de miracle de l’ERO que va afectar a la seva ma-
triu, Unidad Editorial en 2016, però ara Actualidad Econòmica  
posa fi a la seva “independència” al quiosc. La revista deixarà 
de vendre’s sola i de ser mensual per esdevenir un nou suple-
ment de El Mundo amb periodicitat setmanal. D’aquesta for-
ma la capçalera generalista d’Unidad Editorial engreixa la seva 
oferta després d’haver integrat també entre les seves pàgines 
el suplement Paper  al novembre després del seu tancament 
com a revista en paper els diumenges.

Des de dilluns d’aquesta setmana El Mundo incorpora a les se-
ves pàgines el seu nou suplement, Actualitat Econòmica,  sen-
se augment de preu. D’aquesta manera cada dilluns els lectors 
de la capçalera podran seguir accedint a les informacions espe-
cialitzades en economia i finances que oferia fins ara la revista, 

tot i que amb una nova estructura adaptada al format d’un diari. 
Miguel Ángel Bellido seguirà al capdavant de la publicació que 
ja forma part d’El Mundo. (d’AEC)

La ràdio pública valenciana comença 
a emetre butlletins informatius

A Punt ha començat a emetre els seus primers butlletins infor-
matius aquest dilluns. La ràdio pública valenciana s’assenta i 
completa la seva graella amb un important empenta dels ser-
veis informatius. Des de les set del matí i fins a les onze de la nit 
els oients de la ràdio pública podran escoltar un butlletí després 
dels senyals horaris. D’aquesta manera, la ràdio valenciana fa 
un pas més en la seva consolidació després que el passat mes 
de desembre comencés amb les primeres emissions. En aquell 
moment, va ser el magazín Al Ras el que va protagonitzar el 
retorn de la ràdio pública que havia tancat l’any 2013.

Els caps de setmana també es mantindran aquests butlletins in-
formatius, però començaran una hora després que ho fan de di-
lluns a divendres, a les vuit del matí. Aquests butlletins es veu-
ran complementats amb la informació detallada que s’aporta 
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des de la pàgina web de la ràdio pública valenciana. La antiga 
RTVV, però, continua tenint un objectiu clar, tot i els importants 
avenços que s’han donat gràcies a la ràdio i la pàgina web: la 
televisió. El canal A Punt segueix pendent de la reobertura i, de 
moment, no hi ha una data concreta per a que comencin les 
emissions. (d’AEC)

El 9 Nou, quaranta anys

El 9 Nou viurà demà, dissabte, 10 de març, la celebració del 
seu 40è aniversari. Un 3 de març de 1978 naixia la capçalera 
de referència, que ha anat creixent fins a esdevenir una empre-
sa de comunicació multimèdia. Durant tot l’any s’han organitzat 
diverses activitats, i la més destacada serà el concert d’aquest 
dissabte a l’Atlàntida, de Vic, que portarà dalt l’escenari deu de 
les millors propostes de l’escena musical osonenca. 

Tots els diners que es recaptin amb les entrades del concert es 
destinaran íntegrament a dur a terme el projecte d’obrador per 
a l’elaboració i comercialització de productes de xocolata i pas-
tisseria al Centre Ocupacional de Sant Tomàs, a Calldetenes. 
Sant Tomàs és una entitat que vetlla per la qualitat de vida de 

les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies 
a la comarca d’Osona. (de Redacció AMIC)
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Quant cobren els diaris nord-americans 
per les subscripcions digitals
Per Tracy M. Cook, Research Fellow at the American Press Ins-
titute 

Tracy M. Cook, Research Fellow at the American Press Institute 
realitza una anàlisi sobre el Nou model de negoci de la indústria 
de diaris. L’estudi proporciona una foto de les estructures de 
preus de referència, en aquest cas per a les subscripcions de 
notícies digitals als EUA.

El model de doble ingrés per publicitat impresa i subscripcions 
de lliurament a domicili que històricament han sostingut als dia-

ris s’està esvaint. En el seu lloc, els diaris busquen un nou crei-
xement d’ingressos a través de subscripcions digitals. 

Com ve succeint fa 28 anys consecutius, la circulació setma-
nal de diaris dels EUA també va disminuir el 2016, segons una 
anàlisi del Centre d’Investigació Pew 2017. Aquesta anàlisi va 
descobrir que els números de circulació de diaris impresos, 
entre setmana i el diumenge, van caure als seus “nivells més 
baixos des de 1945”.
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La publicitat també ha tingut un impacte en els ingressos, ja que 
l’espai web il·limitat ha reduït el cost dels anuncis en línia que 
abans valien molt més en la impressió. A més, Facebook i Google 
absorbeixen la majoria dels ingressos publicitaris en línia. Al mer-
cat dels EUA, cap altra plataforma de publicitat digital va tenir una 
participació superior al 5%, segons va informar Reuters al juliol. 

Segons Pew, la indústria de diaris va veure “una caiguda de 
dos dígits en els ingressos per publicitat” en 2016, i els seus 
18 mil milions de dòlars en ingressos representen només més 
d’un terç dels 49 mil milions estimats que valia fa una dèca-
da. Tenint en compte aquestes disminucions, la principal forma 
d’augmentar de manera sostenible els ingressos d’aquests mi-
tjans que abans només eren impresos és atraure els subscrip-
tors a pagar per una subscripció digital, però a quin preu es pot 
fer això? Més informació AQUÍ.

El diari suec Aftonbladet, un enorme 
èxit digital amb anuncis locals
  
Quan The New York Times, The Washington Post o Financial Ti-
mes revelen com estan creixent els seus negocis en línia, altres 

editors pensen que aquest èxit només és a l’abast dels gegants 
del periodisme. En un petit país com Suècia hi ha una capçalera 
que demostra que és possible crear un model sòlid sustentat 
per una audiència lleial: el diari suec Aftonbladet va aconse-
guir 255 milions de corones sueques (32 milions de dòlars) el 
2017, convertint-se en una de les publicacions més reeixides 
d’Europa. La capçalera, propietat de la companyia de mitjans 
escandinaus Schibsted, pot servir de model a altres mitjans que 
vulguin subsistir en l’era digital.

 
La mateixa compan-
yia ha revelat que el 
secret del seu èxit 
rau en l’estratègia. 
El tabloide lidera el 
mercat de la publi-
citat digital, impulsat 

pel vídeo i els anuncis locals. L’altra pota del seu negoci, les 
subscripcions digitals, van superar les 250.000 en 2017. Aques-
ta xifra no només és un èxit en un país que amb prou feines 
compta amb deu milions d’habitants, sinó que pot considerar-se 
tota una fita si es compara amb la majoria de les publicacions 
internacionals. El diari amb més subscriptors del món, The New 
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York Times, amb prou feines supera els 2,6 milions d’abonats 
digitals. En un país amb 320 milions d’habitants, hauria d’arribar 
als 8 milions de subscriptors per igualar la proporció d’abonats 
que registra el diari suec, segons estimacions de l’Institut Reu-
ters per a l’Estudi del Periodisme.

Aftonbladet assegura que la seva força rau en la relació tan 
estreta que manté amb els seus lectors. Prova d’aquest com-
promís és que el trànsit directe va superar el 80% durant el mes 
de desembre. El seu model freemium permet llegir notícies i ar-
ticles d’opinió generats per un equip de 300 professionals. Les 
persones que se subscriuen a Aftonbladet Plus poden accedir a 
articles en profunditat per 59 corones al mes (7 dòlars).

Tots els periodistes elaboren continguts per al servei de paga-
ment, però hi ha 16 professionals dedicats exclusivament a tre-
ballar en Plus confeccionant butlletins i diferents productes. Els 
subscriptors tenen disponibles cada dia 25 articles. La cober-
tura esportiva també ha resultat ser molt útil per atreure subs-
criptors, una vegada que es converteixen en abonats, tenen la 
possibilitat d’accedir a la revista digital Sportbladet. La versió 
Premium Plus ascendeix a 99 corones (12 dòlars), i permet a 
l’abonat descarregar guies de viatge i accedir a la transmissió 

de pel·lícules per cortesia del servei de vídeo sota demanda SF 
Anytime.

Una altra de les claus de l’èxit del diari resideix en l’anàlisi de 
dades. L’equip de Plus es dedica a supervisar els hàbits de 
lectura dels visitants del web i dels subscriptors de pagament. 
Així coneix quins són els temes que obtenen més trànsit i sobre 
ells crea butlletins informatius exclusius per als abonats. (de 
Digiday)

El quiosc digital tira els preus: El 
Mundo i Marca ja ‘cotitzen’ a 0,23 
euros el dia
Va ser en 2010 quan Orbyt arribava al mercat amb un preu 
mensual de 14,99 euros al mes. El nou quiosc digital d’Unidad 
Editorial estava concebut des dels seus inicis per intentar 
pal·liar les constants pèrdues en paper que ja patien en aquell 
temps els diaris en plena crisi econòmica global i sectorial en 
particular. No obstant això, per molt que es publicités Orbyt mai 
va arribar a enlairar-se com s’esperava i amb el pas del temps 
ha hagut d’anar rebaixant els seus preus de manera gradual. 
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Aquesta mateixa setmana arribava l’última oferta de Orbyt: 
Unidad Editorial ofereix la subscripció individual a El Mundo  o  
Marca  per 6,99 euros al mes. Això suposa que cada exemplar 
digital costi 0,23 euros al mes, una xifra que dista molt del preu 
al quiosc d’aquestes capçaleres (El Mundo costa 1,50 euros de 
dilluns a divendres, 2 euros els dissabtes i 2,80 euros els diu-
menges, mentre que Marca  manté un cost fix per al lector d’1 
euro de dilluns a diumenge).

Dins de les noves ofertes llançades per Orbyt també ens tro-
bem amb una destinada al seu diari econòmic, Expansión, que  
s’ofereix al quiosc digital d’Unidad Editorial a 0,35 euros al dia, 
és a dir, a 10,49 euros mensuals. La seva edició en paper arriba 
als 2 euros per jornada. (de Prnoticias)

ComScore publica una nova edició 
d’El futur digital en perspectiva

ComScore publica una nova edició d’El futur digital en pers-
pectiva (edició 2018), que ofereix una visió de les maneres de 
consum multiplataforma i que descriu els hàbits digitals globals, 
ja sigui en ordinadors, smartphones o tablets, detallant el perfil 

de les audiències i l’evolució dels patrons de consum en 2017. 
L’informe es basa en dades multiplataforma d’Estats Units, Ca-
nadà, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit, Argenti-
na, Brasil, Mèxic, Índia, Indonèsia i Malàisia, per destacar les 
similituds globals i els matisos locals.

Algunes de les estadístiques incloses al Futur digital en pers-
pectiva són:

• Les aplicacions representen més del 80% del temps passat 
amb mòbils. Les 30 aplicacions més populars representen entre 
el 41% i el 61% del temps total.
• El consum “mobile-only” (sigui a través de smartphones o de 
tauletes) afecta el 70% de la població digital a l’Índia i va aug-
mentar del 22% al 29% al Brasil en any 2017.
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• Les missatgeries instantànies i les xarxes socials represen-
ten més d’un quart del temps passat amb mòbils en els països 
estudiats.

Els lectors d’el butlletí poden descarregar-se El futur digital en 
perspectiva CLICANT AQUÍ  (de l’Àmbit d’Estratègia i Comuni-
cació-Mediàtic)

10 dòlars al és el preu mitjà de les 
subscripcions digitals als diaris dels EUA

Com a investigador de l’American Press Institute, vaig exami-
nar els preus de les subscripcions digitals en 100 diaris en tot 
Estats Units per a comprendre quant cobren per l’accés als 
seus continguts i si es relacionen variables com la grandària del 
mercat, la circulació i la propietat, amb el preu. Aquest accés 
a contingut digital inclou, entre d’altres, llocs web, aplicacions 
mòbils i rèpliques impreses de diaris o edicions electròniques. 
La mostra comprèn diaris de 41 estats i Washington, DC 

El preu setmanal de l’accés digital per als 100 llocs va variar de 
0,46 centaus a 7,85 dòlars. El preu mitjà de subscripció digital 
va ser de 2.31 dòlars per setmana. Aquest estudi proporciona 
una foto de les estructures de preus de referència per a les 
subscripcions de notícies digitals en periòdics de notícies regio-
nals heretades de 100 estats dels Estats Units. 

Després de reunir aquestes dades, vàrem enquestar a directors 
de circulació i editors de desenvolupament d’audiència dels mi-
tjans per esbrinar com determinen els seus models de fixació de 
preus per al contingut digital. Algunes de les troballes clau van ser: 

• El preu mitjà setmanal de 2,31$ és equivalent a 10 $ per mes i 
120 $ per any per una subscripció digital a  un periòdic.
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• Els resultats d’aquest estudi actualitzen els estudis previs 
que estimaven preus òptims més baixos per a les notícies di-
gitals. El preu mitjà setmanal de 2.31 $ d’aquest estudi va ser 
un 83% més gran que el que un informe de 2012 publicat per 
l’Institut de Periodisme Reynolds va calcular com un preu òptim 
(1.05 $ més per setmana). També és un 221% més alt que el 
que els enquestats estaven disposats a pagar de mitjana, com 
s’assenyala en el mateix informe (costa 1.59 $ més per setma-
na). Aquest és un indicador del canvi cap als productes digitals, 
que inclou que les organitzacions de notícies estan atorgant un 
major valor als ingressos de les subscripcions digitals.

• La mida del mercat i la circulació no es van correlacionar amb 
el preu de subscripció de manera significativa i generalitzable. 
La propietat, però, va mostrar una correlació amb el preu per a 
algunes companyies de mitjans, ja que els preus es van estan-
darditzar en les propietats de mitjans d’algunes companyies. 

• En l’enquesta, els executius de circulació van dir que les pro-
ves de mercat i els mandats de propietat van ser les consi-
deracions més importants en fixar el preu. Les normes de la 
indústria i els preus de la competència, van seguir a la llista.

• Les subscripcions de prova amb descompte donen com a resul-
tat taxes de conversió més altes que les subscripcions de prova 
gratuïtes ja que els assajos amb descompte requereixen algun 
tipus d’entrada d’informació de pagament. Els nostres resultats 
van mostrar en una comparació paral·lela que en les publica-
cions enquestades, les proves gratuïtes van donar una taxa de 
conversió de menys del 25%, mentre que les proves amb des-
compte van donar com a resultat taxes de conversió d’almenys el 
26% (tot i que la majoria va ser com a mínim el 76%).

Aquests resultats són útils tant per als editors com per als con-
sumidors de notícies com a punts de referència per a l’anàlisi 
comparativa i la presa de decisions en el futur. Els editors poden 
utilitzar aquesta informació per treure conclusions a partir de la 
comparació amb organitzacions similars i com un punt de partida 
per a futures proves de mercat. Els consumidors poden utilitzar 
aquesta informació per mesurar els estàndards de preus. 

Si bé aquest estudi no considera la maximització d’ingressos 
com una funció dels preus de subscripció i les bases de subs-
criptors, proporciona un punt de partida comparatiu perquè les 
editores realitzin aquesta anàlisi amb les seves pròpies audièn-
cies.
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La resta d’aquest informe conté una anàlisi completa de com 
els preus de subscripció digital varien segons l’àrea del mercat, 
la circulació i la propietat.

Els lectors d’aquest butlletí poden accedir al treball complert de 
Tracy M. Cook, de l’American Press Institute,  CLICANT AQUÍ.  

El diari The Wall Street Journal crea 
un paywall flexible i personalitzat
 
Els sistemes de subscripció digital creats pels mitjans, que són 
una part cada vegada més essencial del negoci periodístic, 
s’estan sofisticant. Un gran exemple és el que aquesta setma-
na ha explicat el NiemanLab: el paywall personalitzat creat pel 
diari The Wall Street Journal, que s’adapta de manera flexible 
al comportament de cada usuari.
 
Segons es descriu en l’article, els usuaris que visiten WSJ.com 
però no són encara subscriptors reben una puntuació basada 
en més de 60 indicadors. Aquesta puntuació pretén indicar les 
probabilitats que hi ha que aquests usuaris es converteixin en 
subscriptors i, en funció d’això, el mur de pagament es fa més 

o menys estricte. Segons les últimes dades publicades en els 
resultats de News Corp, el WSJ té 1.389.000 subscriptors digi-
tals, enfront dels 1.080.000 de l’any anterior.
 
En l’article del NiemanLab es detallen algunes de les estratè-
gies aplicades pels responsables del sistema de subscripció del 
WSJ per intentar captar nous subscriptors tenint en compte el 
tipus de consum que fan a WSJ.com. Per exemple, a determi-
nats usuaris se’ls pot oferir un dia complet d’accés gratuït per 
acabar de convèncer-los.
 
Sense tenir en compte les ofertes que es puguin realitzar, el 
preu actual és de 222 dòlars a l’any per accés digital complet. 
Els estudiants tenen accés a una tarifa de 49 dòlars l’any. Com 
també s’explica en l’article, altres mitjans, com el Financial Ti-
mes o el grup Schibsted, utilitzen també la informació sobre 
els seus usuaris per intentar millorar l’eficiència de les seves 
subscripcions. Més informació AQUÍ. (del bloc d’Ismael Nafría) 
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Revista XQ, el nou mitjà d’actualitat 
per a adolescents de Diari de 
l’Educació

La Revista Per què?, editada en PDF per Diari de l’Educació, 
mitjà associat a l’AMIC, s’ha convertit en un nou mitjà de comu-
nicació, la Revista XQ. Es tracta d’una publicació digital desti-
nada a estudiants d’entre 12 i 16 anys. La iniciativa empresa 
per la Fundació Periodisme Plural, vol ser una eina eficaç per 
explicar l’actualitat als joves, contribuint al seu coneixement, 

fomentant la lectura entre els adolescents i despertant el plaer 
de comprendre a partir de la lletra impresa.

La Revista XQ busca ser un instrument pedagògic per als mes-
tres i, a la vegada, arribar als adolescents a través de les seves 
famílies. Tot, a través de l’edició digital que és d’accés lliure i 
que inclou continguts periodístics de diverses temàtiques trac-
tats des d’una òptica més didàctica i inclusiva, oferint idees, 
propostes, lectures i activitat que contribueixin a aprofundir en 
els temes que tracta.

Per tal d’arribar a tots els adolescents, els continguts de la re-
vista s’adapten a la capacitat de comprensió dels estudiants, ja 
que l’usuari pot escollir si desitja una lectura “estàndard” o bé 
“fàcil”. Així mateix, cada article inclou una sèrie de preguntes 
tipus test per avaluar la compressió de la notícia. Adaptada a 
la tecnologia actual, la Revista XQ està optimitzada per a mò-
bils i, properament, existirà també una versió newsletter que 
s’enviarà setmanalment per correu electrònic a totes les perso-
nes subscrites al butlletí de l’AMIC. (de Redacció AMIC)
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Ja és a la xarxa la publicació digital 
The New Barcelona Post

  Ara fa vuit dies es va llançar a Barcelona un nou projecte in-
formatiu digital que ja havíem avançat des d’aquest butlletí: The 
New Barcelona Post. Es tracta d’una revista digital publicada 
per Foment del Treball Nacional, disponible en català, castellà 
i anglès, que parla de negocis i talent, cultura i estil de vida de 
Barcelona i Catalunya, “amb el propòsit de ser un canal de co-
municació enfocat prioritàriament a la difusió de l’activitat em-

prenedora, innovadora i creativa”, segons explica la seva edito-
ra, Ana Aguirre, en l’article de presentació del projecte.
 
The New Barcelona Post vol “donar llum i veu als emprene-
dors, empreses, institucions econòmiques, culturals i cíviques 
i, en general, als ciutadans que amb la seva activitat creen i 
promouen iniciatives per a una ciutat que atreu el talent i la 
inversió”. La nova publicació compta amb tres seccions princi-
pals -Business & Talent, Arts i Lifestyle- i amb diverses agen-
des d’esdeveniments a les que els usuaris es poden subscriure 
(agenda cultural de Barcelona i del món i una agenda Digital & 
Tech). També s’ofereix un butlletí amb el millor de la setmana 
que es pot rebre per correu electrònic. La publicitat nativa en 
forma de “branded content” és l’únic format publicitari pel qual 
aposta The New Barcelona Post. Es pot trobar més informació 
en aquest link. (d’AEC)
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El 60% dels espanyols es queixa d’un 
excés de publicitat a Internet
Per Ipmark

La percepció dels internautes espanyols respecte a la publicitat 
i el màrqueting digital és d’autèntica persecució. Els professio-
nals del màrqueting digital han de tenir molt en compte la dada, 
perquè per gairebé un 60% dels espanyols topar-se amb “mas-
sa publicitat” és el que més els molesta a Internet. Així queda 
reflectit en la 20a edició de l’enquesta Navegants a la Xarxa, 
elaborada per l’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans 
de Comunicació).

Així, el 74,6% dels entrevistats afirma deixar de visitar un web 
si presenta un excés de publicitat i al 69% els inoportuna més 
la publicitat en entorns digitals que a la resta de mitjans. De fet, 
el 61,5% diu sentir-perseguit pels anuncis a Internet.

En contrapartida, i perquè els anunciants no es llancin a 
cancel·lar les seves campanyes de màrqueting digital després 
de conèixer aquestes dades tan descoratjadors, hi ha un 38,4% 

d’internautes espanyols que considera que la publicitat a Inter-
net és la de major utilitat (25,2% diu també que és més interes-
sant).

En qualsevol cas, el 54,6% dels navegants a la Xarxa consi-
dera que la publicitat és necessària per al desenvolupament 
d’Internet . Així mateix, el 34,5% opina que els bloquejadors 
perjudiquen la qualitat dels continguts en línia. A l’50,7% no li 
faria res rebre publicitat per Internet sempre que pogués acce-
dir a continguts audiovisuals gratuïts.
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Bloquejadors
El 54,0% dels internautes espanyols fan servir bloquejadors 
de publicitat i màrqueting digital. El 34,0% ho fa freqüentment 
i el 19,9% ocasionalment. Del 46% restant que no recorre a 
aquests programes, el 31,3% coneix la seva existència, mentre 
que el 14,8% la desconeixia. El 72,3% dels enquestats aban-
donaria l’ús de adblockers si la publicitat a Internet fora menys 
intrusiva, mentre que un 58% toleraria els anuncis sempre que 
fossin menys.

Als usuaris de adblockers també els influeix el consum de da-
des i la major lentitud en la descàrrega que ocasiona la publi-
citat i el 35% deixaria de recórrer a ells si aquests dos efectes 
no es produïssin. Un altre 14,3% declara que restringiria l’ús de 
bloquejadors sempre que les campanyes de màrqueting digital 
rebudes fossin més d’acord amb els seus interessos. Finalment, 
un 12,1% afirma que mai renunciarà als adblockers, independen-
tment dels canvis que es produeixin.

Principals conclusions
A més d’aquestes dades sobre la percepció de la publicitat i 
el màrqueting digital a Internet, la 20ª Enquesta Navegants a 
la Xarxa també llança una altra sèrie de conclusions sobre el 
comportament dels internautes espanyols que convé destacar:

- L’ecommerce està consolidat: el 40% de navegants realitza la 
majoria de les seves compres a través d’Internet.

- El mòbil és el dispositiu favorit (92,1% dels enquestats) per 
accedir a la Xarxa: el 47% no podria viure sense Internet al 
mòbil.
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- Gairebé el 55% dels internautes espanyols viu constantment 
connectat: consultar el correu i la missatgeria instantània són 
les activitats més habituals.

- Creix un 90% respecte a 2016 el nombre de abonats a portals 
d’Internet per veure sèries, pel·lícules o canals de TV : el prime 
time a Internet es produeix entre les 21:00 i les 23:00 hores.

- El 80% d’internautes es connecta a les xarxes socials cada 
dia. El 53,8% les fa servir durant més de 30 minuts diaris. Face-
book segueix sent la preferida (85,6%) però Instagram segueix 
sumant punts, desbancant a Twitter de la segona posició.

- El 44,1% dels entrevistats només llegeix la versió electrònica 
dels diaris, enfront del 7,5% que s’informa exclusivament en la 
versió de paper. No obstant això, segueixen sent molts encara 
els que llegeixen les dues versions (35,2%) i molt pocs (12,9% 
els que no llegeixen cap.

Els lectors del butlletí poden accedir gratuïtament a 20ª En-
questa Navegants a la Xarxa CLICANT AQUÍ  

La inversió publicitària presenta 
perspectives conservadores per 2018

L’última edició de Trend Score, baròmetre de tendències 
d’inversió en màrqueting i publicitat dels principals anunciants 
del mercat, realitzat per Scopen i per l’Associació Espanyola 
d’Anunciants (aea),  presenta una visió conservadora per 2018. 
La variació mitjana prevista en els dos pressupostos per a 
aquest any és de +1.3% en màrqueting i de +1.1% en publicitat. 
En el cas de màrqueting, un 13% d’anunciants indica que el 
seu pressupost serà retallat enguany i, pel que fa a publicitat, 
aquesta mateixa intenció la manifesta un 20%.
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En general, els anunciants apunten que reduiran el seu mix de 
mitjans, sent la previsió d’inversió en canals molt similar a la del 
segon semestre del 2017, que ha estat de contenció i prudèn-
cia. En aquesta última edició de Trend Score s’ha inclòs una 
nova pregunta per analitzar quines són les àrees d’evolució i / o 
innovació que més interès generen als anunciants, com a focus 
el 2018. El resultat és que dos terços dels participants indiquen 
com a primera opció el treball en la millora de l’experiència 
d’usuari (68.6%) i prop de la meitat aposta per l’evolució de 
mètriques-analítiques i l’automatització de processos (45.7% i 
42.9 % respectivament).

També com a dada a destacar, per primera vegada, el pressu-
post en recerca lidera el creixement esperat per a 2018, amb un 
+1.4%. Per tant, el panorama de polítiques d’inversió en comu-
nicació està marcat per la prudència, els anunciants són cauts i 
preveuen creixements moderats per 2018.

Segon semestre del 2017.- Pel que fa a les dades de tanca-
ment de 2017, les expectatives de tancament en positiu previs-
tes en l’onada anterior, +1.0 en màrqueting i +1.9 en publicitat, 
no s’han complert i es reflecteixen desinversions amb varia-
cions reals de -1.1% i -1.3% respectivament.

Publicitat és l’àrea que s’ha vist més afectada pel descens ge-
neralitzat en les inversions i, en canvi, Investigació i promoció 
se situa amb més estabilitat a l’haver mantingut més anunciants 
el seu pressupost en aquests apartats. Pel que fa al mix de 
mitjans, TV es troba en primera posició amb més ROI percebut 
encara que amb una caiguda notòria (-12%) respecte a l’edició 
anterior; no obstant això, Xarxes Socials s’incrementa de forma 
destacada (+11%) la seva valoració.

El butlletí ofereix gratuïtament als seus lectors l’estudi de les 
Tendències d’Inversió en els mitjans, de Trend Score España. 
CLIQUEU AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

La inversió publicitària de laboratoris 
farmacèutics disminueix un 3% el 2017

Es tracta del estudi Arce Media-BA sobre la inversió publicitària 
de la indústria farmacèutica en l’any 2017. És una iniciativa 
conjunta de Arce Media i Berbés Associats per donar a conèi-
xer les inversions en publicitat que han realitzat els laboratoris 
farmacèutics en els mitjans de comunicació en aquest període 
de temps. Aquestes són les principals conclusions de l’estudi:
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· La inversió publicitària dels 
laboratoris farmacèutics dis-
minueix un 3% el 2017 res-
pecte a l’any anterior.

· En 2017, la publicitat con-
vencional dels laboratoris 
farmacèutics ha arribat als 

142 milions d’euros, enfront dels 145 de 2016.

· La participació del sector dels medicaments en inversió pu-
blicitària en els últims deu anys, el 2007 suposava un 1,5% del 
total, mentre que el 2017 arriba al 3,6%, amb un creixement del 
140% .

· Reckitt Benckiser (24 milions), Johnson & Johnson (11 mi-
lions) i GSK (10 milions) són els tres laboratoris que més han 
invertit en publicitat durant l’any 2017.

· El creixement més gran en la inversió respecte a 2016 corres-
pon a Vicks (+762%) i Laboratoris Menarini (+ 221%) i la reduc-
ció més important a Pfizer Warner Lambert (- 43%).

· Per productes farmacèutics publicitats, destaquen els antica-
tarrals i antigripals, amb més de 15 milions d’inversió, seguits 
d’analgèsics i complements alimentaris.

· Scholl’s (Reckitt Benckiser), Frenadol (J & J) i Voltadol (GSK) 
són les marques que més han invertit en publicitat, per sobre 
dels 5 milions.

En general, la publicitat dels laboratoris farmacèutics s’ha vist re-
duïda en un 3% durant l’any 2017 respecte l’any anterior, ja que 
durant aquest passat any la publicitat convencional dels labora-
toris va arribar als 142 milions d’euros, enfront dels 145 de 2016.

El butlletí us ofereix íntegre l’estudi d’Arce Media CLICANT 
AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

La Generalitat incrementarà un 20% 
la seva despesa publicitària en els 
pròxims tres anys
La Generalitat de Catalunya ha obert un concurs públic per bus-
car noves agències de mitjans que gestionin les seves campan-
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yes institucionals fins, com a màxim, l’any 2021. Es tracta d’un 
dels comptes de mitjans públics més sucosos, atès que el seu 
valor estimat supera els 43 milions d’euros, a repartir fins 2021. 
Quantitat que és un 20% més alt que l’anterior acord marc pu-
blicitari de la Generalitat, que es va adjudicar fa tres anys. De 
qualsevol manera, són xifres estimades, ja que realment la in-
versió publicitària de la Generalitat és molt més gran: només el 
2016 va dedicar a això més de 30 milions d’euros.

Des 2015 fins ara, les agències que han treballat pel Govern 
català han estat Havas Media, Proximia Havas i Arena Media 
(del grup Havas), Carat (Dentsu Aegis Network), Focus Media 
(WPP), Netthink i la UTE formada per Kardumen Grau Clotet 
i NothingAD. Com en l’anterior ocasió, l’acord marc publicitari 
de la Generalitat està dividit en tres lots: accions multimèdia, 
mitjans impresos i Internet. Per a cada un dels apartats hi haurà 
tres adjudicataris.

Internet rep el 14% del pressupost.- El primer dels lots és 
-amb diferència- el que més pressupost tindrà. Seran 25 milions 
d’euros, gairebé el 60% del totalM fins al moment, gestiona-
ven aquest apartat Havas Media, Arena Media, Carat i Focus 
Media. El lot 2 (mitjans impresos) estarà dotat de 12 milions 

d’euros, mentre que al tercer (Internet) se li han assignat 6 mi-
lions d’euros, el que representa només el 14% de la inversió 
publicitària de la Generalitat.  Quantitats totes elles a repartir en 
tres anys, com dèiem.

Segons les últimes dades publicades, La Generalitat va des-
tinar el 2016 el 16% de la seva despesa publicitària a mitjans 
d’Internet, mentre que el 49% va anar a parar a mitjans im-
presos. Per capçaleres, els mitjans més beneficiats van ser El 
Periódico (Grup Zeta), amb 3,2 milions d’euros  (més del 10% 
de tot el pressupost); en segon lloc, El Punt Avui (1,9 milions 
d’euros), seguit de La Vanguardia (1,8 milions) i Ara (1 milió). 
(d’AEC i Dircomfidencial)

The New York Times preveu que el 
2018 els seus ingressos publicitaris 
digitals superin als de paper
En qüestió d’anys - d’una mica més de deu anys- el negoci di-
gital ha passat de vagó de cua a locomotora en el negoci de la 
premsa escrita. Bé és cert que la celeritat d’aquest canvi no ha 
estat igual als Estats Units que, per exemple, Espanya. Aquí la 
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gran majoria de diaris tradicionals segueixen suportant part del 
seu pes en la crossa del paper, quan a l’altra banda de l’Atlàntic 
fa temps que alguns se senten preparats per córrer en l’entorn 
digital. Sens dubte el cas més paradigmàtic és el de The New 
York Times, que ha aconseguit fer d’Internet el seu hàbitat natu-
ral després d’un llarg i esforçat procés de reconversió.

Les seves xifres digitals suposen autèntiques fites en un sector 
marcat encara pel marasme de la crisi econòmica. En 2017 va 
arribar als 2,6 milions de subscriptors i la seva publicitat digital 
va créixer a un ritme de dos dígits, de manera que aquesta pota 
representa ja un terç dels ingressos totals. Aquesta circumstàn-
cia li ha permès encaminar-se cap a un punt d’equilibri entre la 
publicitat digital i la impresa. Una proporció que preveu trencar 
al llarg d’aquest any, quan la primera superi per primera vegada 
a la segona. Si ho aconsegueix, donaria per superat d’una ve-
gada per totes el seu procés d’adaptació.

Tot i això, l’objectiu últim de The New York Times és dependre 
el màxim possible de l’àrea digital. A principis d’aquest any ja va 
anunciar que els sòlids ingressos per subscripcions digitals ha-
vien ajudat a generar una xifra de negoci de fins a 340.300.000 
de dòlars en 2017, en comparació amb els 232,8 de l’any ante-

rior. “A finals de 2015 ens fixem l’objectiu de duplicar els nostres 
ingressos digitals purs, de 400 a 800 milions de dòlars, i vam 
establir un termini de cinc anys per aconseguir-ho”, va afirmar 
Mark Thompson, president i director executiu de la companyia. 
Al tancament del 2017 ja havien superat els 600 milions. (de 
Dircomfidencial)

Anunciants, mitjans i tecnològiques 
s’uneixen contra el frau en publicitat 
digital
FaqFraud ajuda a qualsevol anunciant, mitjà de comunicació o 
professional que busqui consell, informació de partners asse-
gurances o eines per combatre el frau en màrqueting digital. La 
borsa de frau en publicitat i màrqueting digital ascendeix a 3,5 
milions de dòlars diaris segons les dades manejades per Goo-
gle. Una situació que preocupa enormement als anunciants i 
que està darrere de FaqFraud, un projecte antifrau impulsat per 
LiniCom, Ikea, Xaxis, Adobe, Vocento, IAS i Zeotap.

FaqFraud, que va ser presentat a ahir, dijous, a Madrid, és una 
iniciativa sense ànim de lucre amb una missió: ser una línia 
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d’ajuda per aturar a Espanya el frau en l’entorn de la publicitat 
i el màrqueting digital. La revenda no autoritzada d’inventari i 
la suplantació de dominis en 16 dels mitjans digitals més relle-
vants del món són situacions que repercuteixen directament en 
el ROI dels anunciants, que reclamen accions immediates per 
eradicar aquestes pràctiques.

Darrere de FaqFraud hi ha l’aliança entre experts del món pro-
gramàtic i companyies clau de tot l’ecosistema de la publicitat 
i el màrqueting digital. El seu objectiu és proporcionar ajuda a 
qualsevol anunciant, mitjà de comunicació o professional que 
busqui consell, informació de partners assegurances o eines 
per combatre el frau. (d’Ipmark)

nytDemo: Nova línia de negoci de 
l’equip basada en el coneixement de 
l’usuari
 
L’Advertising & Màrqueting Solutions Group del diari The New 
York Times ha creat un nou equip, anomenat nytDemo (nom 
que sorgeix de les paraules data, engineering, measurement i 
optimization), que comptarà amb professionals dels equips de 

dades, producte i disseny, tecnologia i publicitat del NYT per 
oferir als anunciants eines i informació basades en el coneixe-
ment que el Times té dels seus usuaris. Per construir aquests 
nous serveis, nytDemo utilitzarà les mateixes eines que ja fa 
servir el NYT per conèixer i analitzar el comportament dels seus 
usuaris.

El Times vol oferir als seus anunciants dades i informació que 
els siguin útils a partir del profund coneixement que té de la 
seva audiència. L’objectiu és transformar aquest coneixement 
en productes i eines publicitaris que es puguin oferir als anun-
ciants. Així, al llarg d’aquest any, està previst que nytDemo llan-
ci diversos productes i eines. El primer serà Project Feels, amb 
el qual es pretén “entendre i predir com es relacionen les emo-
cions i l’engagement”. L’equip de dades del NYT ha aconseguit 
crear un model d’intel·ligència artificial capaç de predir “la res-
posta emocional a qualsevol contingut que publiqui el Times”. 
La idea és que els anunciants puguin llançar els seus missatge 
associats a sentiments concrets de l’audiència.
 
Un altre producte previst per a aquest any és Readerscope, una 
eina que permet visualitzar quin públic està interessat en temes 
concrets i on es troba. Aquesta eina pot ser útil, per exemple, 
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per crear campanyes de “branded content”. Els lectors del but-
lletí trobaran més informació AQUÍ. (de WSJ)

La inversió a Internet del mes de 
febrer, segons Arce Media

Segons el report Arce Media del mes de febrer, s’ha detectat 
l’activitat per un total de 5.476 marques i 40.331 creativitats. 
Procter&Gamble, Volkswagen i BBVA són els anunciants que 
major inversió han registrat durant el mes de febrer de 2018. 
Per sectors Finances i Assegurances ha liderat la inversió a 
internet reprsentant el 16,1%. Li segueixen el sector Automoció 
amb un 15,9% i Telecomunicacions i Internet amb un 11,7%. 

Aquest butlletí us ofereix l’infografia-report d’aquest febrer del 
2018, només CLICAR AQUÍ (d’AEC)

Concurs de mitjans de 1.028.500 
euros de la Diputació d’Alacant

Es tracta del concurs del servei de compra d’espais en mitjans 
de comunicació per a la difusió de publicitat institucional. Con-
curs de 1.028.500 euros de la Presidència de la Diputació Pro-
vincial d’Alacant per un import (sense impostos) 850.000 eu-
ros. Obtenció de Plecs: Fins al 2018.04.13 a les 13:00. Telèfon 
965988908. Diputació Provincial d’Alacant - Presidència. Av. 
De l’Estació, 6. (03005) Alacant Espanya. Recepció d’ofertes: 
Diputació Provincial d’Alacant - Departament Contractació. C / 
Tucumán, núm 8-2ª planta (03005) Alacant Espanya. Termini de 
Presentació d’Oferta: Fins al 2018.04.13 a les 13:00. (d’AEC)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.wsj.com/articles/new-york-times-adapts-data-science-tools-for-advertisers-1518714077
https://www.amic.media/media/files/file_352_1489.pdf
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Els sis reptes per convertir el Data en 
un avantatge competitiu
Per Interactiva Digital

Digilant analitza com optimitzar el Big Data per millorar i per-
sonalitzar la comunicació amb els consumidors: des de la 
creació d’un perfil 360º de l’usuari fins a la valoració de dades 
de tercers, passant per la inversió en coneixement. Gràcies a 
l’expertise en l’entorn del Data de Digilant, empresa especialit-
zada en compra programàtica i gestió de dades, s’han identifi-
cat sis aspectes crítics en l’actualitat per als anunciants:

1. Creació d’un perfil 360º de l’usuari. Poder unificar sota un 
mateix identificador tota la informació que les marques tenen 
sobre un mateix usuari. Per aconseguir-ho cal integrar dades 
de fonts pròpies i de tercers que els permetin crear un perfil 
360º d’un consumidor a través del seu “empremta digital” i su-
mant-li les dades fora de línia que es puguin integrar.

D’aquesta manera serà possible oferir productes i serveis per-
sonalitzats en cada moment, en funció de les seves necessitats 
particulars, generant un gran avantatge competitiu per a aque-
lles marques que siguin capaços de fer-ho.

2. Incorporar intel·ligència a les dades. Ja no n’hi ha prou 
amb crear una estructura de dades que permeti clusteritzar-los; 
és necessari dotar d’intel·ligència a aquesta estructura: anàli-
si en temps real, models predictius que facilitin la recerca de 
patrons per desenvolupar les estratègies de cross/up-selling, 
engagement i fidelització; així com estratègies de captació a 
través de models de prospecció, que generin aprenentatges 
continus i actualitzats.

3. “Democratització” de les dades dins de l’empresa: aprofi-
tar els beneficis del coneixement que aporta el data ja no afecta 

NOVES EINES
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només als equips d’IT, Analytics, CRM o Business Intelligence 
dins de les empreses.

Aprofitar el coneixement dels usuaris competeix a totes les 
àrees, a través de casos d’ús que els permetin posar en valor 
les necessitats latents sobre Big Data i que són les mateixes 
des màrqueting, comunicació, vendes, CRM, experiència de 
client i nou negoci :

• Gestió d’un volum rellevant de dades.
• Nivell d’agregació. Sobretot, integrant diferents fonts de dades.
• Autoservei: accessibilitat en funció dels usuaris finals de les 
dades.
• Visualització: simplicitat dels resultats.
• Actualització en temps real.
• Flexibilitat i agilitat per adequar-se a una evolució contínua.
• Mesura: increment de la rendibilitat per àrea gràcies a l’ús de 
les dades

4. Valoració de dades de tercers: el data d’un tercer pot ser 
tan rellevant per a una companyia com la informació que ha ob-
tingut directament, sempre que el nivell de transparència sobre 
la dada que es vulgui adquirir sigui total:

• en termes de la definició completa que s’ha seguit per cluste-
ritzar un segment;
• responent a les preguntes de per què, fa quant i amb quina 
freqüència s’ha determinat que un usuari pertany a un segment 
o un altre.

5. Compliment en matèria de protecció de dades (RGPD): 
a més de l’aspecte de la seguretat de les dades, l’ecosistema 
del màrqueting també està seguint amb inquietud les repercus-
sions que poden tenir sobre l’activitat publicitària tant l’aplicació 
del RGPD com el Reglament i -Privacy, que està desenvolupant 
el Consell de la Unió Europea, una vegada que ja ha passat 
per la Comissió i el Parlament. És important entendre que tot el 
marc regulador afecta a l’ecosistema digital complet, des anun-
ciants, editors, intermediaris, gestors de dades, etc.

6. Invertir en coneixement, invertir en dades: l’evolució més 
important en termes de dades és la capacitat d’entendre el 
valor de la inversió en aquest entorn, analitzant el retorn que 
és capaç de generar a totes les àrees de la companyia. Les 
empreses són cada vegada més conscients d’això i aposten 
per començar utilitzant les seves pròpies dades per optimitzar 
totes les accions de màrqueting. Però convé créixer de forma 

NOVES EINES
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ordenada en Big Data, aprenent pas a pas, ja sigui internament 
o amb ajuda de partners externs amb experiència, tant en la 
recopilació, estructuració, activació i explotació de learnings en 
temps real.

Un bon punt de partida és el CRM, l’eina més comuna en aque-
lles editores i/o empreses que estan iniciant la seva transfor-
mació digital, ja que permet recol·lectar centenars d’atributs a 
un cost addicional relativament inexistent. A continuació hi ha 
solucions més complexes, com la integració de diferents fonts 
de dades, fins a la instal·lació d’un DMP.

La inversió en Big Data ajuda primer a entendre i després a 
construir recorreguts més complexos de l’experiència de client, 
permetent activar el data de manera més intel·ligent i treure el 
màxim partit a les dades.

AMP stories: un nou format visual per 
explicar històries
 
El format de les històries interactives i multimèdia a pantalla 
completa que ofereixen aplicacions com snapchat o Instagram 

han estat tot un èxit entre els usuaris. A partir d’ara, aquest 
format visual per explicar històries podrà ser utilitzat per qual-
sevol mitjà també al web oberta gràcies a AMP stories, l’última 
novetat del projecte AMP de codi obert impulsat per Google per 
millorar el rendiment de les pàgines web mòbils.
 
Diversos mitjans han participat en la fase inicial de desenvo-
lupament d’AMP stories. Els seus primers treballs visuals i in-
teractius creats en aquest format es poden veure seguint els 
següents enllaços des d’un dispositiu mòbil: CNN, Conde Nast, 
Hearst, Mashable, Meredith, Mic, Vox Mitjana i The Washington 
Post. 

Al blog de desenvolupadors de Google s’ofereixen detalls i in-
formació pràctica sobre el projecte perquè els mitjans puguin 
començar a realitzar proves amb aquest nou format visual. “El 
desig col·lectiu era que aquest format oferís formes de narració 
noves, creatives i visualment riques específicament dissenya-
des per a dispositius mòbils”, s’explica al bloc. Podeu obtenir 
més informació AQUÍ. (de Google Developers)

NOVES EINES

https://developers.googleblog.com/2018/02/amp-stories-bringing-visual.html
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Creen NewsGuard per combatre les 
“notícies falses”

Dos reconeguts periodistes nord-americans van anunciar que 
llançaran una empresa anomenada NewsGuard que propor-
cionarà als usuaris en línia “qualificacions de fiabilitat” sobre 
els mitjans de comunicació. En un futur planegen expandir-se 
al món. Els fundadors de NewsGuard van dir que contracta-
ran dotzenes de periodistes amb experiència per analitzar els 
gairebé 7.500 llocs web de notícies i informació que són “més 
accedits i compartits” als Estats Units.  NewsGuard s’estrenarà 
abans de les eleccions de meitat de període al novembre als 
Estats Units.

Aquesta nou emprenedoria proporcionarà “qualificacions de 
fiabilitat” verdes, grogues i vermelles per les fonts de notícies, 
van dir. Segons l’escala, el verd serà per fonts fiables, groc per 
a aquells que requereixen precaució i vermell per “proveïdors 
deliberats” de “notícies falses”. “A més d’alertar a les persones 
sobre notícies falses”, va dir Crovitz, “un dels nostres objectius 
clau és ajudar els consumidors, inclosos els joves” a saber qui-
nes notícies prendre amb pinces. Els responsables van assegu-
rar que esperen poder-se en un futur no llunyà expandir-se més 
enllà d’Estats Units. (de Totalmedios)

Facebook estrena Breaking News

Facebook té una 
missió aquest 2018: 
mostrar contingut de 
qualitat en la seva 
plataforma. I per a 

això s’està transformant per complet. Entre els canvis introduïts 
en els últims mesos hi ha la creació d’un botó per denunciar 
comentaris, la classificació dels mitjans de comunicació segons 
la seva fiabilitat o la regulació de la publicitat de moneda digital.

NOVES EINES
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Dins d’aquest marc han llançat una altra novetat: la introducció 
de la etiqueta “Breaking News” o notícia d’última hora. En els 
últims mesos han estat realitzat proves amb un petit grup de 
mitjans de comunicació locals i nacionals d’Estats Units. Ara 
han anunciat que s’expandirà aquesta opció a 50 mitjans addi-
cionals a Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, Europa i Austràlia. 
Amb aquesta nova opció els mitjans podran identificar el seu 
contingut com notícia d’última hora a Facebook. La xarxa social 
ha explicat que, si aquesta opció continua funcionant i aportant 
valor als usuaris, ampliarà la seva utilització a més països i 
mitjans.

L’etiqueta de “Notícia d’última hora” podrà utilitzar-se a Instant 
Articles, links mobile i web, i vídeos de Facebook Live. Es po-
drà utilitzar un cop al dia, marcant la durada de la mateixa (fins 
a un màxim de sis hores). A més els lectors podran opinar si 
no consideren que una història no és breaking news, encara 
que hagi estat marcada com a tal. Aquesta informació ajudarà 
a Facebook a entendre com i quan s’utilitza l’etiqueta, i ajustar 
la seva utilització. Les notícies d’última hora fomenten la parti-
cipació dels usuaris. (de ReasonWhy)

Facebook Jobs ja està disponible a 
Espanya per ajudar-te a buscar feina

Facebook ha anunciat que la plataforma serà capaç de mostrar 
noves ofertes de treball a un nivell local per als usuaris que ac-
tivin aquesta funció. L’eina arribarà a més de 40 països, entre 
ells, Espanya. Amb Facebook Jobs es podran fixar entrevistes 
i crear publicacions des del mòbil, i els que estiguin buscant un 
candidats podran llançar alertes per cobrir el lloc que necessitin.

La intenció de Facebook en aquest 2018 és la de tornar al món 
local, a crear arrels que siguin significatives amb l’entorn en el 
qual els usuaris es mouen de forma natural. D’aquesta manera, 
l’eina donarà prioritat a les ofertes d’ocupació en funció de la 
localització de l’usuari. Les empreses petites són les que rebran 
un impuls més gran, segons expliquen des de Facebook en un 
post al seu bloc oficial. Podeu veure la interface CLICANT AQUÍ 
(de Pousta)
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Facebook renúncia a retirar les 
notícies del News Feed
  
La pestanya Explore no ha passat el període de prova. La xarxa 
social va implementar aquesta funció a manera de prova a Sri 
Lanka, Bolívia, Guatemala, Cambodja, Sèrbia i Eslovàquia per 
tal de dividir el News Feed segons el tipus de contingut. Les 
notícies seguiran apareixent a la pàgina principal de Facebook. 
Adam Mosseri, responsable del News Feed, ha anunciat al seu 
bloc que la secció Explore no ha funcionat tan bé com espera-
ven.

La intenció de Facebook era separar els continguts dels mi-
tjans de comunicació i les pàgines, de les entrades pujades 
pels contactes personals. La xarxa social assegura que l’any 
passat van rebre molts comentaris d’usuaris que sol·licitaven 
veure més continguts d’amics i familiars en el seu News Feed. 
Fora real o no aquesta petició, la veritat és que els usuaris de 
Sri Lanka, Bolívia, Guatemala, Cambodja, Sèrbia i Eslovàquia 
han assegurat a la companyia que comptar amb dos informa-
ció separats dificultava l’accés a informació important i no els 
ajudava a connectar-se més amb els seus contactes. També es 

queixaven que Facebook no els va explicar amb claredat què 
estava passant en els seus murs.

Abans que els mitjans de comunicació llancin les campa-
nes al vol, Mosseri s’ha afanyat a assenyalar que els canvis 
d’algorisme introduïts recentment en el News Feed, per tal de 
prioritzar els continguts personals, sí que estan aconseguint 
l’objectiu d’apropar a les persones. Per tant, la premsa seguirà 
quedant relegada al mur dels usuaris i perdent trànsit a les se-
ves webs. (de Media-Tics)

Què és Google Fucsia i quan arribarà 
al mercat

El projecte Google Fucsia, un híbrid entre Android iChrome, 
està molt avançat. De la mateixa manera que passa amb Apple, 
Google estaria preparant a Fucsia com el sistema específica-
ment dissenyat per als seus dispositius propis, com ordinadors, 
tauletes i mòbils. La intenció és reforçar la idea que amb Goo-
gle, un mateix sistema pot incorporar-se en diferents platafor-
mes, i millorar la interconnexió dels usuaris amb el seu contin-
gut sense perdre la seguretat.

NOVES EINES
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A poc a poc la companyia va mostrant les funcionalitats de 
Fucsia: d’entrada, els usuaris podrien manejar de manera més 
còmoda tant els seus documents com el núvol, Drive, que tin-
dria un paper central en la manera de funcionament del sistema 
operatiu. Encara queda un temps perquè vegem al competi-
dor d’Android i iOS treballant a ple rendiment. Google estima 
que falta un any per a què puguem considerar-lo com a nova 
opció per als nostres dispositius. Les proves estan començant 
ja, però, en els dispositius nadius de la companyia, en concret 
Google Pixel. (de Trecebits)

Arriba Molly, la plataforma que respon 
per nosaltres a les xarxes socials

És senzillament un “jo” que respon automàticament a les pre-
guntes que ens fan. Molly ha estat creada per Chris Messina, 
l’inventor del hashtag. Molly, @trymolly  a Twitter, és una pla-
taforma basada en intel·ligència artificial, que connectada a les 
xarxes socials serveix perquè els amics es puguin conèixer una 
mica millor a través de preguntes i respostes. Sens dubte pot 
ser una solució molt eficaç per a artistes i personatges públics 
ja que reben moltíssimes qüestions dels seus seguidors. Molly 

té un sistema d’aprenentatge mitjançant el qual, si et formulen 
una pregunta que la plataforma no pot resoldre acudint a  les 
xarxes, ens oferirà una bústia per a respondre-la .. però si te la 
formulen dues o més vegades, automàticament Molly respon-
drà per nosaltres.

Però no només està destinada a aquest tipus de perfils, Molly 
pretén ser usada per tots els usuaris de xarxes socials. Per 
exemple si es vol demanar recomanació d’un restaurant o un 
hotel a un amic. Fent-ho amb Molly s’estalviarà temps de recer-
ca en les xarxes dels nostres amics, simplement pregunteu i us 
donaran una resposta personalitzada tenint en compte la seva 
informació publicada. (de Techcrunch)
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El vídeo és més eficaç que 
whitepapers, mitjans tradicionals o 
newsletters, segons estudi.
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

El vídeo és més eficaç que whitepapers, mitjans tradicionals o 
newsletters a les estratègies de comunicació de les marques, 
assenyala l’estudi Les Dues Cares de la Influència. Un estudi 
realitzat per l’agència de comunicació Hotwire, assenyala que 
el vídeo és valorat com una font d’informació, més rellevant que 
els ebooks, whitepapers, els mitjans tradicionals o les newslet-
ters per als directors de màrqueting i responsables de Tecnolo-
gies de la Informació de les empreses.

Per donar resposta a la major demanda d’aquest servei per 
part dels seus clients, l’agència de comunicació ha anun-
ciat un acord global amb la productora audiovisual Irresistible 
Films. D’aquesta manera, a través de la marca Hotwire Reels, 
l’agència de comunicació oferirà serveis de producció audiovi-
sual als seus clients en 35 països.

Tal com ha passat en el món del consumidor, en el món dels 
negocis el vídeo s’ha convertit en una forma més amena 
d’aconseguir informació. Com a canal, Youtube és ara el se-
gon més important després de Facebook, mentre que el vídeo 
és valorat com una font d’informació molt important, més relle-
vant que els ebooks, whitepapers, els mitjans tradicionals o les 
newsletters per als responsables de màrqueting i tecnologies 
de la informació encarregats de prendre decisions en les em-
preses, segons recull l’esmentat estudi de Hotwire.

Com a format, el vídeo tendeix naturalment a distribuir-se a 
través de les xarxes socials, cosa que els converteix en sus-
ceptibles de ser vistos pels prenedors de decisions. Segons 
l’estudi de Hotwire, un 39% dels participants assegura que els 
proveïdors haurien de fer un millor ús de les xarxes socials per 
compartir els seus continguts, mentre el 52% dels responsables 
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de màrqueting i el 43% dels responsables d’IT creuen que així 
el contingut seria molt més fàcil de trobar. Un canal de Youtube 
ben organitzat permet als proveïdors aconseguir aquests dos 
reptes d’una vegada, proveint una bona entrada i amb la con-
següent crida a l’acció.

També hi ha una qüestió que fa a la confiança. Mentre que els 
mitjans digitals i impresos s’enfronten a la manca de confiança 
pels lectors arran de les fake news, el vídeo no s’ha vist afectat 
per aquest fenomen, almenys no de moment. Seguim confiant en 
el vídeo com un mitjà, possiblement perquè ens dóna l’oportunitat 
de jutjar el que veiem nosaltres mateixos i perquè és més difícil 
d’oblidar que un post en una xarxa social o un document per escrit, 
segons es desprèn de l’estudi ‘Les dues cares de la influència’.

Per donar resposta a la demanda creixent entre els clients de 
desenvolupar les estratègies de comunicació integrals dels 
seus clients en format audiovisual Hotwire, l’agència de co-
municació global, ha anunciat el llançament de Hotwire Reels, 
un nou servei de producció audiovisual en col·laboració amb 
Irresistible Films. Gràcies a aquest acord Hotwire oferirà en les 
seves 35 oficines pròpies i dels seus socis i afiliats producció 
audiovisual a tot el món. 

The Financial Times llança una guia 
gratuïta sobre content màrqueting per 
a la indústria financera

Els publishers financers estan gastant més del doble de temps 
en produir contingut que altres indústries, però, segons una 
investigació de The Financial Times, veuen com el contingut 
funciona un 20% pitjor que la mitjana. Per solucionar-ho, el Fi-
nancial Times ha creat un document, disponible per a la seva 
descàrrega gratuïta, en col·laboració amb l’agència de content 
màrqueting Blueglass, amb el qual pretén oferir ajuda amb es-
tadístiques, millors pràctiques, consells per a la creació de con-
tingut i la seva promoció, així com a ajuda per a desenvolupar-
se en les tendències emergents i millorar la seva ROI.

Segons aquest document, els principals reptes per al content 
màrqueting l’any passat van ser la falta de temps per a la crea-
ció de contingut, el mesurament de l’efectivitat del contingut, la 
producció de contingut amb veritable engagement i la producció 
de contingut amb suficient varietat i volum. “Totes les compan-
yies amb les quals he parlat diuen que esperen tenir més temps 
per a produir contingut amb més engagement”, assenyala en la 
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guia Nick Walter, CMO de OnePulse. “Però l’important és que el 
contingut que estiguin creant sigui realment efectiu”.

“Amb els canals tornant-se més diluïts i freqüentment alterats 
per les noves tecnologies, el document troba que un dels ma-
jors reptes per als marketers de content és percebre la bretxa 
d’habilitats en la creació de contingut, suggerint que construir 
els fonaments dels processos i la estratègia de content es torna 
més important que mai “, estableix Kevin Gibbons, chief exe-
cutive officer de Blueglass. Més informació AQUÍ (de Thedrum)

El català, una estratègia de marca: 
Emmarca’t

  
El català, que parlen 10 milions 
de persones, és la llengua pròpia 
de Catalunya i la 9a llengua de la 
Unió Europea, més gran que el 
suec, el danès, el grec o el finès. 
És una llengua que avança en la 
transmissió intergeneracional (de 

pares a fills), i que adopta de manera creixent la població es-

trangera que ve a residir a Catalunya. En català es publiquen 
més de 400 diaris i revistes impresos i digitals i emeten, cada 
dia, més de 80 canals de televisió i 100 emissores de ràdio. El 
català s’ensenya a 148 universitats d’arreu del món i és la 1a 
llengua en articles de qualitat a la Viquipèdia. A més disposa 
d’un domini propi a Internet, el domini.cat. 

En termes de màrqueting, a Catalunya, al 67,9 % dels consumi-
dors els agradaria que l’atenció al públic i/o telefònic de les se-
ves marques i botigues preferides pogués ser també en català. 
Aquest percentatge arriba a un 94,3 % entre la població que té 
com a llengua habitual el català. Hi ha, doncs, 4.075.434 con-
sumidors potencials que consideren l’atenció al públic en català 
com un valor afegit molt rellevant. 

Per a les grans marques, el català és una aposta estratègica: 
defineix un ampli públic objectiu per al qual el simple ús del 
català ja és un reclam i genera interès. A més, l’ús del cata-
là permet segmentar, genera empatia i demostra un important 
grau de responsabilitat social per part de qualsevol empresa. Si 
des d’una perspectiva legal, cal utilitzar el català per acomplir 
determinats preceptes del codi de consum, des d’un punt de 
vista de màrqueting, el català és una eina fonamental. 
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Impulsat per la Direcció General de Política Lingüística, 
l’estratègia Emmarca’t pretén acostar el català a les grans mar-
ques utilitzant les mateixes estratègies de màrqueting que utilit-
zen i que es basen, fonamentalment, en la proximitat i satisfac-
ció dels seus públics objectius. (d’AEC)

La llista Més periodisme, encapçalada 
per Neus Bonet, formarà la nova junta 
del CPC
Neus Bonet revalida el càrrec de degana del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya. Així ho ha comunicat la Junta Electoral 
Central després de verificar la candidatura “Més periodisme”, 
l’única que s’ha presentat a les eleccions. El traspàs de poders 
i càrrecs entre l’actual i la nova junta de govern es farà efectiu 
les pròximes setmanes. 

Bonet ha encapçalat la candidatura Més periodisme a la demarca-
ció de Barcelona, formada per Joan Maria Morros, Gemma Nierga, 
Carles Prats, Mònica Planas, Ismael Nafría, Laia Forés, Francesc 
Canosa, May Revilla, Xavi Vilà,  David Melgarejo, Cristina Salva-
dor, Pipo Serrano, David Badia, Laura Saula i Marc Vicens.

La junta de govern del Col·legi  es complementarà amb els vo-
cals sorgits de les juntes de demarcació i que estan encapça-
lades per Coia Ballester, a Tarragona; Joan Ventura, a Girona; 
Josep Baubí, a les Terres de l’Ebre; Rafael Gimena, a Lleida, i 
Enric Badia de la demarcació de la Catalunya Central. (d’AEC)

Convocat el Premi Periodístic de 
Seguretat Vial

Fundació Línea Directa convoca el Premi Periodístic de Segu-
retat Vial. Es valorarà la qualitat dels treballs elaborats i pu-
blicats pels professionals de la informació en matèria de se-
guretat viària, en 3 categories periodístiques: Premsa Escrita i 
Mitjans Online, Ràdio i Televisió. Poden optar al premi tots els 
periodistes i professionals de la informació que hagin publicat 
notícies sobre seguretat vial entre l’1 de març de 2017 i l’1 de 
març de 2018, ambdós inclosos. Els treballs han d’haver estat 
difosos en diaris, revistes, publicacions digitals, emissores de 
ràdio i cadenes de televisió de caràcter local, regional o nacio-
nal. Cada categoria (Premsa i Mitjans online, ràdio i televisió) 
està dotada amb 10.000 euros cadascuna. Més informació en 
aquest LINK (d’AEC)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Introducció a les Xarxes Socials.- Barcelona. Divendres 16 
de març (de 10:00h a 14:00h) - L’objectiu d’aquest programa, 
dissenyat per Jordi Gamell, és proporcionar un bon coneixe-
ment de les xarxes socials des d’una perspectiva global i posar-
lo a l’abast dels participants des d’un punt de vista pràctic.

Webinar: Periscope i vídeo en directe a Twitter.- On line. Di-
lluns 12 de març (de 15:30h a 16:30h) - Periscope és un dels 
formats rellevants en el vídeo en directe en xarxes socials, i 
podem emetre tot tipus d’informació des de qualsevol lloc del 
món. Enrique San Juan ens ensenyarà com funciona, quins són 
els patrons de creació de contingut, els requisits tècnics, i quins 
avantatges aporten al periodista.

Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Barcelo-
na. Dimecres 14 de març (de 15:30h a 19 :30h) - En aquest 
curs, impartit per Sílvia Llombart, veurem com s’ha de fer servir 
Whatsapp per fer campanyes de màrqueting, quin tipus de con-
tinguts es poden utilitzar, com és el servei d’atenció al client, el 
llenguatge més idoni, etc.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dijous 15 i 22 de març (de 09:30h a 
14:30h) - Girona. Dimarts 20 i 27 de març (de 09:30h a 14:30h) 
- Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us propor-
ciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol 
intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barce-
lona. Dimecres 14 i 21 de març (de 09:30h a 14:30h) - Nerei-
da Carrillo ens mostrarà com elaborar fotografies interactives, 
mapes per a internet, cronologies interactives, històries a partir 
d’elements de xarxes socials, àudios integrats en textos, vídeos 
interactius i reportatges multimèdia.

Fact checking: com verificar a Internet i xarxes socials.- 
Tarragona. Dilluns 19 de març (de 10:00h a 14:00h) - Aquest 
curs, a càrrec de Nereida Carrillo, vol dotar els professionals de 
coneixements i eines per moure’s amb rigor en l’entorn digital i 
garantir sempre la veracitat de la informació, també a Internet.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelo-
na. Dimarts 20 i 27 de març (de 09:30h a 14:30h) - A través 
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d’aquesta formació, impartida per Montse Sanahuja, els assis-
tents aprendran a redactar de manera clara, professionalitza-
da i adaptada als diversos documents corporatius. Aprendran 
també a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser 
persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca 
d’escriure en el seu dia a dia.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és a 
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, 
i el Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Quins mitjans necessitem a 
Catalunya?
Per Toni Vall /  Diari Ara

Quins mitjans de comunicació necessitem a Catalunya? Un 
punt de partida ambiciós, una pregunta rellevant i necessària 
formulada en el marc del Congrés Participatiu Catalunya i Fu-
tur, que durant unes setmanes s’està qüestionant l’estat de les 
coses i el present del país, en el marc d’un context polític i so-
cial convuls i amb l’horitzó d’un futur incert. Per reflexionar-hi i 
mirar de donar respostes plausibles, el Col·legi de Periodistes 
va acollir ahir una intensa taula rodona amb les ponències de 
professionals capaços d’elaborar un discurs propi i enriquidor 
sobre el tema.

Defensa del servei públic
El moderador, Pere-Oriol Costa, apunta que en paral·lel al 
substancial canvi tecnològic -consum per internet, mòbils i xar-
xes socials- s’ha produït una desregulació neoliberal que és el 
focus dels mals: editors que només busquen benefici econòmic, 
empreses alienes a la comunicació al capdavant dels mitjans, 
la precarització creixent del treball periodístic i la concentració 
de poder en fabricants d’ideologies polititzades que a més en 
són vigilants.

Salvador Alsius vol posar l’accent en el sempre massa interpre-
table concepte de servei públic. Sosté que no pot ser patrimoni 
exclusiu del sector comunicatiu públic sinó que caldria exigir 
al privat un compromís més concret i tangible en aquest sen-
tit. “Cal un canvi de la cultura política, no pot ser que només 
s’estigui pendent de la repartició de cadires en corporacions i 
consells d’administració, i cal també incidir en l’educació me-
diàtica a les escoles, ensenyar a consumir millor els mitjans de 
comunicació”.

L’autocrítica és fonamental. És aquest l’incisiu judici d’Elvira Al-
tés, que destaca que no és cap novetat que els mitjans actuïn 
preferentment com a apuntaladors del pensament hegemònic 
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de l’ statu quo. “Seria interessant poder encarar-se més amb 
l’establishmentexistent, de la mateixa manera que ho van fer en 
el seu moment les sufragistes, sense que les dones hàgim de 
sentir-nos dir feminazis, sense que el menyspreu i la condes-
cendència intervinguin en els judicis emesos”.

Entrant en consideracions més relacionades amb el sistema 
català de mitjans i en la disquisició entre públics i privats que 
apuntava Alsius, Enric Marín destaca que la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha de continuar amb el seu 
rol de “locomotora”. “Com més força tingui el sector públic, més 
i millor incidirà en el privat”, raona. I destaca que si el públic 
aconseguís retenir la publicitat que cada any es destina des de 
Catalunya a les emissores privades estatals, una bona picossa-
da de milions d’euros es quedaria a Catalunya.

En aquest mateix terreny, Àlex Gutiérrez va posar el dit a la 
llaga recordant que la CCMA ha patit els últims anys un procés 
de “repolitització” consistent en la pèrdua creixent de poder dels 
directors dels mitjans en favor de la cúpula directiva de l’ens: “Si 
calgués refundar la CCMA potser no es muntaria amb dos mil 
treballadors, poquíssims dels quals amb menys de trenta anys”.

“L’única possibilitat de reforma de la CCMA és que sigui con-
sensuada amb la plantilla -assenyala Joan Manuel Tresserras-. 
El sector públic ha d’assumir més funcions de les que té as-
signades ara mateix i la CCMA és l’únic ens amb prou enver-
gadura per garantir l’accés de la ciutadania a la informació”, 
argumenta. Pagar pel consum de premsa digital, fer-se soci de 
les noves cooperatives periodístiques i generar instruments de 
capitalització per tenir un bon teixit de mitjans privats. Són les 
tres recomanacions de l’exconseller.

Anna Salvans destaca la necessitat de tornar al carrer, de sortir 
de bombolles, de pensar que el periodista segueix sent neces-
sari, d’explicar, denunciar, comprometre’s: “No pot ser que el 
12% dels joves llicenciats es penedeixin d’haver estudiat pe-
riodisme”.

Sobre l’espinosa qüestió de les xarxes socials com a emissores 
preferents d’informació avui en dia, Martí Petit ho té molt clar: “A 
Catalunya hi ha un declivi claríssim dels mitjans amb responsa-
bilitat editorial adherida”. I dona una dada eloqüent: als Estats 
Units, el 25% dels adults tenen com a única font d’informació 
Facebook. “És una dada llunyana, però a casa nostra anem pel 
mateix camí i ho hem de tenir molt en compte”, conclou.
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“Necessitem una ètica i una deontologia periodística activa, 
mobilitzadora, expansiva i progressista i no pas tan sols correc-
tiva, inhibidora i restrictiva. Hem de tornar a ser punta de llança 
de les lluites democràtiques com vam ser en els anys setanta”, 
destaca amb convenciment Josep Maria Casasús.

Per aconseguir-ho tal vegada sigui oportú prendre’s molt se-
riosament el diagnòstic de Jaume Guillamet, que després de 
destacar els trets propis de la tradició periodística catalana as-
senyala com a necessaris “el realisme i l’ambició” per poder 
conduir amb garanties d’èxit la sagnant realitat: “La premsa 
diària tradicional ja no és el referent de les noves generacions”.
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Una lliçó d’ètica periodística davant 
de les Fake News
Per ReasonWhy

La recerca de la veritat és el principi més bàsic del periodisme. 
I, per arribar fins a ella, en les facultats s’ensenya a investigar, 
contrastar les fonts i verificar la informació. “Si la teva mare et 
diu que t’estima, comprova-ho!” És una de les màximes de la 
professió i es refereix, precisament, al deure ètic i moral que té 
el periodista de dubtar de tot.

Cal replantejar-se la notícia sense oblidar-se que tota història 
té almenys dues versions i que la primera no sol ser la més en-
certada, sinó la més parcial. Especialment ara en la era digital 

quan tot avança més ràpid i la informació arriba a les redac-
cions a través de més canals diferents.

És veritat tot el que circula per Internet o només ho aparen-
ta? Únicament un periodista capacitat per contrastar, verificar i 
confirmar pot tancar-li la porta a les Fake News. Parlem d’això 
amb Nemesio Rodríguez, vicepresident i portaveu de l’APM, 
després de la Tertúlia de Periodisme Low Cost, Fake News i 
Posverdad organitzada per Reason Why. Aquesta és la lliçó de 
ètica en periodisme que ens ha donat.

Periodisme amb ètica.- A Espanya, la professió de periodista 
no està regulada externament, sinó que són els propis perio-
distes els que s’han encarregat d’autoregular mitjançant codis 
ètics i deontològics. El principal que hi ha a Espanya és el Codi 
Ètic i Deontològic de la Federació d’Associacions de Periodis-
tes d’Espanya (FAPE) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
El codi de la FAPE recull i protegeix els drets del periodista. 
Entre ells el dret a la llibertat d’expressió i a la informació veraç 
sempre que no entrin en conflicte amb els drets dels altres: ho-
nor, intimitat... A més d’establir bones pràctiques per a l’exercici 
de la professió periodística, el codi ètic i deontològic és una 
mena de garantia a la qual acudir per denunciar males praxis. 
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

D’actuar sobre elles s’encarrega altre organisme que també 
depèn de la FAPE, però que actua amb independència: la Co-
missió d’Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme i a 
Catalunya el CIC.

El secret professional.- Rodríguez manté que el secret profes-
sional és una eina fonamental per al periodisme d’investigació: 
“No es poden investigar certs temes si no es protegeixen les 
fonts. Llevat que el periodista incompleixi el codi ètic, el secret 
professional no obre la porta a les fake news”. Sobretot, asse-
gura Nemesio Rodríguez, perquè “els periodistes som els pri-
mers interessats a dir la veritat. En això hi va el nostre prestigi. 
Si un periodista menteix, serà assenyalat i injuriat” .

Als polítics els convenen les fake news? Des del punt de vis-
ta de Nemesio Rodríguez, els polítics són un dels agents que 
obren la porta d’una manera “populista i demagògica” a les fake 
news. I posa com a exemple d’això que ha passat durant la 
campanya del Brexit i les últimes eleccions als Estats Units: 
“Sabem que moltes mentides que es van difondre durant la 
campanya del Brexit i les eleccions nord-americanes procedien 
dels polítics”. Segons l’APM, la solució davant de les fake news 
que procedeixen de fonts polítiques és la verificació: “Avui més 

que mai és necessari contrastar la notícia. No creure res i, so-
bretot, no deixar-se portar per l’onada del que a Internet té apa-
rença de veritat”, assegura el vicepresident de l’APM.

La culpa és dels periodistes o de la societat?. “La societat 
consumeix el que li poses a sobre de la taula. No és capaç de 
distingir la veritat de la mentida. Aquest filtre l’han de fer els pe-
riodistes”. En aquest sentit, el vicepresident de l’APM recorda 
que així com Internet ha multiplicat les vies d’entrada de les 
fake news, també ha facilitat molt l’accés a la informació per 
poder verificar una notícia de manera més ràpida. Sota el seu 
punt de vista, els periodistes estarien en la primera posició de la 
piràmide de responsabilitat de verificació, seguits de les xarxes 
socials.

Codis ètics per a les xarxes socials. Una possible solució per 
tancar-los la porta a les fake news en xarxes socials podria ser 
exigir que Facebook i Twitter assumeixin codis ètics i deontolò-
gics com a via per filtrar la informació enganyosa que circula per 
les seves plataformes. Segons l’opinió de Nemesio Rodríguez, 
les xarxes socials s’han adonat del problema i han començat 
a reaccionar. No obstant això, la resposta segueix sent massa 
lenta. “De vegades poden trigar 24 hores a retirar una infor-
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mació falsa”, comenta Rodríguez al·ludint a les conseqüències 
que això pot tenir per a la reputació de la víctima d’aquesta 
informació no veraç. El vicepresident de l’APM apunta que els 
processos electorals són especialment crítics i recomana a 
les xarxes socials reforçar els seus controls d’informació quan 
s’acosten. “Els governs haurien d’arribar a acords amb les xar-
xes socials per veure de quina forma poden controlar millor tot 
el cabal d’informació que circula per aquesta via durant proces-
sos políticament importants per a un país” . 

Nemesio Rodríguez fins i tot va més lluny i apunta a la educa-
ció com a solució fonamental a tota la problemàtica de les fake 
news. Cal posar en marxa iniciatives per ensenyar a llegir un 
diari als nens a les escoles i no oblidar-se d’una assignatura 
que ha de ser fonamental en les facultats de periodisme: ètica 
periodística.
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Jaume Guillamet: “Si hem de ser 
periodistes obedients, millor que 
anem a treballar a un banc”
Per Xavier Martínez / Delta Llobregat

Jaume Guillamet (Figueres, 1950) és doctor en Història Con-
temporània i Catedràtic de Comunicació de la Universitat Pom-
peu Fabra. Als anys seixanta del segle passat va iniciar-se en 
el periodisme a mitjans com Telexprés, on els corresponsals lo-
cals i l’aleshores atrevit periodisme de denúncia van agafar un 
gran protagonisme. Va ser cap de premsa de l’Ajuntament de 
Barcelona durant els anys olímpics, sota el mandat de l’alcalde 

Pasqual Maragall. Actualment es dedica a la docència i és co-
lumnista habitual de mitjans com Eldiario.es. La seva crítica so-
bre la docilitat de la premsa és reposada, però alhora mordaç 
i aguda.

En un article, vostè es preguntava per a què serveixen els 
diaris...
Segons la novel·la Número Zero, d’Umberto Eco, a la que em 
referia en l’article, els diaris estan fets per tapar notícies. Els 
diaris estan fets per donar notícies, naturalment, però de vega-
des poden estar fets per tapar-les.

Tenim una premsa servil que tapa notícies?
Crec que una premsa servil és la pròpia d’una dictadura, on ha 
de ser servil obligatòriament. No és aquesta la definició. Crec 
que tenim una premsa molt polititzada, molt passiva, molt es-
pantada, poc imaginativa i poc reflexiva. Que en comptes de 
pensar en distingir-se dels altres mitjans, el que fa és imitar-los.

Faig un incís. Diu que “servil” és propi de dictadures, 
però sovint es parla d’altres tipus de dictadures, com 
l’econòmica. 
S’ha de matisar molt. Una cosa és que els diaris no perjudiquin 
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les grans empreses i una altra cosa és qualificar-los de servils. 
Els grans anunciants no tenen notícies negatives, llevat que 
siguin inevitables de donar, com quan van processar el sen-
yor Botín. Actualment els diaris han perdut la funció originària 
de donar les notícies. Els diaris també neixen per alimentar el 
debat polític. Als països anglosaxons es professionalitzen i se 
centren en donar notícies. No vol dir que no tinguin línia política, 
però no són òrgans de partit. En canvi, a França o Espanya, fins 
la Guerra Civil, tenen un gran component d’òrgan polític. Des-
prés del franquisme, s’inicia un periodisme més independent, 
però dura poc temps. Hi ha una complicitat entre periodistes i 
polítics de la transició que fa que es vulguin influir mútuament.

Hem acceptat amb naturalitat aquesta influència, en 
ambdós sentits, entre polítics i periodistes? 
És molt evident. Per exemple, El País, durant molts anys va 
anar molt a favor del PSOE, però alhora marcava al PSOE. 
El mateix passava amb El Mundo. Amb tot, no reflexionen què 
podrien fer per no perdre difusió any rere any. Com podrien 
guanyar o retenir el públic. Només sobreviuen dedicant-se a 
l’entreteniment i l’espectacle. Els diaris cada cop tenen més pà-
gines dedicades a la premsa rosa. I no tenen capacitat de reac-
ció. El nou director de La Vanguardia ha frivolitzat el diari. Li ha 

rebaixat el to, amb el tema de la lluita política catalana, tot i que 
ara veurem què farà. I després, els diaris no fan informació, fan 
molta opinió. L’opinió és barata, i els diaris es converteixen en 
una gran tertúlia escrita.

En aquest escenari, quin paper hi juga la premsa local? 
Arrossega els mateixos vicis? 
La premsa local té sempre una major proximitat amb el lector, 
que pot accedir-hi, publicar-hi, sortir-hi. Parla de les coses de la 
seva vida quotidiana. Això li dóna una garantia de lectors i pu-
blicitat. L’anunciant local busca una certa notorietat, però aquell 
anunci és més de presència social, no li resol la botiga. Ara bé, 
la premsa local, que havia estat molt crítica, ara ho és molt poc.
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La crisi de la premsa de paper i el que 
es podria canviar per millorar
Per Redacció Puro Marketing

Si ha comprat el diari dels diumenges durant molt de temps, si 
ha deixat de fer-ho i el torna a comprar després un diumenge 
qualsevol en els últims temps, possiblement la persona com-
pradora s’haurà endut una no gaire grata sorpresa. El primer 
impacte ve quan es paga el diari. El preu de l’exemplar ha pujat 
ja fins als 2,80 euros. El segon impacte arribarà quan s’analitzi 
el que aquests 2,80 euros estan oferint. Si fa uns anys el diari 
de diumenge era un número “grassonet”, ara sembla gairebé el 
que abans oferien qualsevol dia entre setmana.

El País del diumenge 4 de març, en la seva edició nacional, 
arribava a les 60 pàgines, encara que en realitat els continguts 
s’acabaven a la 58 i la 59 i la contra eren publicitat. A aquests 
continguts calia sumar-hi el suplement interior –Idees-, 11 pà-
gines que semblaven menys a primera vista que el suplement 
del passat, i les pàgines salmó. Diumenge El País manté el seu 
suplement paper (cosa que altres mitjans han intentat reinventar 
en els últims anys).

Per als que havien deixat de comprar el diari en paper fa uns 
anys i els que ho feien en el passat perquè el lliurament de 
diumenge era més ampli i contenia més reportatges que el dia-
ri d’entre setmana, enfrontar-se a aquesta versió minvada del 
periòdic pot resultar especialment cridaner (sobre sobretot si es 
pensa que el diari és més car que mai, però es té la sensació 
que és de menys qualitat del que ho era anys enrere). Si es 
pensa que els números del cap de setmana són els números 
amb més tirada dels diaris en paper (tant que els propis diaris 
ofereixen el poder subscriure’s només a ells), s’entén encara 
més el missatge negatiu que mana aquesta situació. Com el 
lliurament amb més èxit ha perdut tanta tracció?
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La situació és a més força general entre la premsa en paper, 
que ha perdut pàgines en els últims temps i que ha perdut tam-
bé cert to en reportatges i temes en profunditat.

Els diaris es segueixen aferrant a un model que ja no fun-
ciona. Abans, cada vegada que passava una cosa inesperada, 
una notícia d’última hora d’abast, els diaris treien edicions en 
paper especials que es distribuïen ràpidament. Pot semblar una 
realitat de quan els nens venien diaris cridant extra extra pels 
carrers, però no ho és. És una cosa que passava ahir mateix, 
com es pot visualitzar només recorrent a la memòria. Tindria 
sentit fer alguna cosa així ara? Es podria dir que no, perquè 
aquesta notícia d’última hora, inesperada i històrica ja es con-
sulta directament a internet.

I això marca una cosa molt important. Potser fins no fa gaire 
el diari de paper pogués cobrir l’actualitat marcat per la qual 
cosa és d’última hora, però té sentit que el diari es segueixi 
orientant cap a això ara que aquest nínxol va menjar-se internet 
i les seves pròpies versions en línia? De fet, qui no ha llegit 
alguna vegada en l’edició impresa del diari una notícia que ja 
havia llegit el dia anterior en la mateixa edició online del diari 
en qüestió? No són pocs els analistes que creuen que el diari 

en paper hauria de centrar-se en l’anàlisi de fons o en la versió 
més completa i pausada dels fets. Potser per la premsa de pa-
per no quedi més remei que llançar-se a pel longform.

El diari no es pot fer sense periodistes. Possiblement, el que 
més clar ha de quedar: si no tens qui t’escriguin aquests temes 
en profunditat no vas enlloc. La premsa paper és la que ha pro-
tagonitzat tancaments, acomiadaments o ERTEs en els últims 
temps. I si no comptes amb una plantilla que faci la feina no 
aconseguiràs comptar amb uns continguts que connectin amb 
el lector. Això funciona tant en línia com fora de línia. Sobre 
el primer punt, queda clar quan els diaris es queixen que les 
seves versions en xarxa no aconsegueixen subscriptors de pa-
gament. No ho aconseguiran si al final el que li estan oferint al 
lector no és res més que la mateixa notícia d’agència que ja han 
publicat altres vint mitjans a la xarxa.

La subscripció no és la millor. Molts mitjans veuen en el 
potencial de les subscripcions, ja siguin en paper o en Inter-
net, l’única possible alternativa per posicionar-se en un entorn 
en què les coses són cada vegada més difícils. Són una font 
d’ingressos que pot aconseguir cobrir part dels diners que ja no 
estan rebent dels anunciants o de venda en quiosc.
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Però aconseguir convèncer els lectors que paguin no és fàcil, 
especialment en les versions a internet. En aquest punt últim, 
potser, els mitjans tradicionals haurien de fer examen de cons-
ciència. Estan oferint una cosa que l’internauta percep com 
valuós i diferenciat com per connectar amb ells pel que fa a 
la seva butxaca? Mitjans com The Guardian, per exemple, as-
soleixen quantitats importants via sistema de donacions, però 
han aconseguit crear-se una certa imatge. Dones diners a The 
Guardian perquè escriuen grans temes i perquè són “realment 
bons”.

En el cas de les subscripcions en paper, el preu és moltes vega-
des elevat i per tant poc atractiu. No és com les revistes nord-
americanes, per exemple, a les quals es pot un subscriure en 
paper des d’Europa sense pagar quantitats aclaparadores per 
exemplar o per l’enviament de les mateixes. Potser, els mitjans 
haurien de trobar altres sistemes de subscripció que aconse-
gueixin fer les coses més senzilles i més competitives.
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Infonòmetre Salut: Quina informació 
de salut desperta l’interès dels 
periodistes a Espanya?
Per Prsalud i AEC

  
La informació de salut ha viscut en els darrers anys una dura 
sacsejada. El principal causant d’aquesta inestabilitat ha estat 
la recessió econòmica. La crisi ha obligat a alguns mitjans de 
comunicació del nostre país a tancar. D’altres, han optat per dur 
a terme una sèrie d’ajustos en les seves plantilles que han re-
percutit de manera sensible a les seccions de salut i en la qua-
litat de la informació publicada. I és que, en molts casos, s’han 

decantat per prescindir de periodistes especialitzats i comptar 
amb redactors “tot terreny”. La prova està en que, avui dia, el 
pes de la informació de salut a Espanya suposa només el 2,8% 
respecte del total del que s’ha publicat en mitjans d’informació 
general.

Aquesta dada es desprèn de l’Infonòmetre Salut 2018, un 
estudi elaborat per Infoperiodistas, l’Associació Nacional 
d’Informadors de Salut (ANIS) i la Federació d’Associacions de 
Periodistes d’Espanya (FAPE). Aquest document també revela 
que la informació sobre temes de salut ocupa únicament un 
4% dels mitjans de comunicació generalistes. L’estudi va ser 
presentat aquest dijous, dia 7, al Palau Robert, de Barcelona.

L’objectiu d’aquest informe és valorar la relació entre les fonts 
d’informació del sector salut i els periodistes, per facilitar la tas-
ca de les redaccions dels mitjans de comunicació. En l’enquesta 
van participar 2.361 mitjans nacionals, autonòmics-provincials, 
internacionals i locals, i el recompte va tenir lloc entre octubre 
i novembre de 2017. Aquesta xifra es correspon amb el 32,3% 
dels 7.293 mitjans continguts a la Guia de Mitjans d’Espanya. 
En aquesta mostra s’inclouen premsa, revistes, blocs, agèn-
cies, digitals, televisió i ràdio. L’informe consta de dues sec-

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cions: l’enquesta a periodistes i l’anàlisi de les notícies publica-
des en els mitjans.

Quina informació de salut visibilitzen més els periodistes 
sanitaris?
L’anàlisi d’Accés es realitza sobre les 288.238 notícies publica-
des durant l’any 2017 a 633 suports de premsa i online sobre 
continguts referents al sector salut. Impresos, entre ells 450 
diaris (inclou capçaleres i suplements) i 75 revistes en la part 
paper i en línia, 98 digitals i 10 blocs. L’estudi s’articula en base 
a l’anàlisi de les següents temàtiques: Farmacèutiques, Patolo-
gies, Àrees terapèutiques, Reguladors, Recerca.

D’aquí s’extreu quins són els temes que compta amb major i me-
nor visibilitat en els mitjans de comunicació. És l’oncologia l’àrea 
terapèutica que lidera les publicacions (30% del total), seguida 
de la pediatria. En l’últim lloc de visibilitat mediàtica es troba la 
geriatria. L’estudi destaca que quan les informació de salut se 
centra en patologies són les del malalties del cor les més nom-
broses, seguides per la diabetis, el càncer de mama i l’alzheimer.

Quant als temes informatius que més interès desperten en-
tre els periodistes es troben: els estudis d’investigació i els 

avenços científics, seguits per les recomanacions de salut, la 
informació sobre malalties i patologies. A la cua d’aquest ràn-
quing se situen els nous fàrmacs, la divulgació sobre fàrmacs i 
les discrepàncies mèdiques i farmacològiques.

Un altre aspecte interessant en el relatiu a la publicació de les 
notes de premsa. El 70% dels periodistes publiquen entre el 10 
i el 30% de les notes de premsa que reben. ¿I per què no es 
publica la resta? Els professionals consideren que és publici-
tat (36.3%) i que tindria poc interès per als lectors (35,5%). El 
28,3% al·lega falta d’espai en el seu mitjà.

Quines fonts pre-
fereix el periodista 
per contrastar la in-
formació de salut?
L’informe recull un 
apartat sobre la re-
lació entre els pe-

riodistes i les seves fonts. Aquest punt permet comprovar que 
els informadors de salut trien com “més fiables” als centres de 
recerca (70,9%) i als experts (71,8%), mentre que les ONG 
(27,3%), les empreses (7,7%), el govern i les diferents adminis-
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tracions (33,3%) se situen a la cua de les seves preferències. 
No obstant això, en l’apartat de “freqüència en la consulta”, el 
govern i les administracions (45,3%) apareixen entre els més 
consultats, després dels experts (54,7%) i els hospitals (52,1%).

L’expert, amb un 54,7%, és la font més freqüent a la qual acu-
deix el periodista. No obstant això, els periodistes subratllen 
que no sempre tenen facilitat per consultar amb ells. Un de 
cada cinc reconeix que gairebé mai pot accedir als experts per 
contrastar la informació, mentre que un ampli 64,1% declara 
que “sovint” té accés a ells, però només el 15,4% afirma que 
ho té sempre.

A l’expert li segueixen els hospitals, amb un 52,1%; les agèn-
cies de comunicació, amb un 49,5%; i el Govern i Administració 
Pública, amb un 45,3%. A la banda contrària, les fonts que con-
sulten amb menys freqüència són empreses, amb un 17,9%; 
les ONG, amb un 18%; l’OMS, amb un 20%; i consumidors, 
amb un 14,6%.

En aquesta tasca d’accés a les seves fonts informatives, des-
taca la feina dels departaments de comunicació. El 94,8% dels 
periodistes assenyalen la facilitat de contactar amb ells, i fins i 

tot el 68,3% manifesta que pot accedir al director de Comunica-
ció. No obstant això, la dificultat es troba en l’accés al president 
o al conseller delegat: el 78,7% dels periodistes “mai” o “gaire-
bé mai” aconsegueixen accedir-hi.

Internet: una font imprecisa i ambigua segons el periodista 
sanitari
Internet no obté una bona valoració per part dels periodistes 
sanitaris. Un 64,6% dels professionals consultats considera la 
xarxa imprecisa, ambigua i contradictòria, mentre que el 18,5% 
la qualifica com a fiable i només un 16,9% la considera transpa-
rent. Els periodistes que han participat en la investigació foca-
litzen en webs específics de salut (20,1%), Wikipedia (12,90%) 
i Twitter (11,9%). Les tres fonts suposen el 44,9%, a la hora de 
buscar informació.

Pel que fa a la difusió de la informació de salut, les dades can-
vien. Twitter encapçala l’elecció (17,8%), seguida per les pàgi-
nes web (16,4%) i per Facebook (16,3%). Les tres sumen ja un 
50,5%. La resta es disputa de manera similar entre Linkedin, 
Youtube, Google+, Instagram, Fòrums, Xats i Wikipedia.
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Des de la premsa fins a la 
Comunicació
Per Fernando Geijo, director d’Estudio de Comunicación / Prno-
ticias

Renovar-se o morir. Aquesta és la qüestió que, en forma de 
paremia, ja va expressar Miguel de Unamuno al fil de la seva 
asseveració “el progrés consisteix en renovar-se”, transforma-
da després pel poble pla fins el seu conegut format actual.

Al fil de l’anterior, la veritat és que en les últimes dues dèca-
des l’ofici de cap de Premsa ha experimentat una vertiginosa 
transmutació que l’ha deixat en, gairebé, irreconeixible. El llarg 

viatge fins a l’estació de la direcció de comunicació no ha estat 
exempt de parades intermèdies on agafar força i aprofundir en 
aquest inexcusable camí de renovació cap al futur.

D’aquesta manera, els gairebé vint anys transcorreguts des del 
canvi de mil·lenni han estat testimonis d’excepció de la profun-
da transformació experimentada pels responsables de comuni-
cació, o dircoms com feliç i anglosaxonament se’ls va batejar fa 
ja temps, en l’àmbit de l’esfera del món corporatiu i institucional.

Així, d’exercir un simple paper d’intermediació, en què bàsica-
ment s’ocupaven de satisfer diligentment les necessitats dels 
mitjans en el dia a dia, han passat a exercir un paper central 
com a eina estratègica en la gestió de les empreses a l’objectiu 
de gestionar convenientment els intangibles i, fet i fet, ser ca-
paços de construir relats a la mida de cada públic objectiu.

En aquest sentit, l’última edició de l’Anuari de la Comunicació, 
que com cada any edita de forma puntual l’Associació de Direc-
tius de la Comunicació (Dircom), analitza a les seves pàgines 
les fites i perquès d’aquesta petita i silenciosa revolució que ha 
anat de la mà dels canvis tecnològics provocats, primer, per la 
irrupció de la mare de totes les disrupcions, Internet, i, després, 
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per les conseqüències provocades pel comportament d’alguns 
dels seus fills pròdigs: les xarxes socials.

En aquest viatge cap al desconegut que ha suposat un evident 
salt endavant, o revolució com indiquen alguns dels socis de 
Dircom en el seu anuari, del tradicional cap de premsa fins re-
configurar en l’actual director de comunicació hi ha hagut una 
sèrie de successos i fites capaços de concloure en el punt en 
què ens trobem en aquest moment: un professional que gestio-
na intangibles amb responsabilitat en la construcció d’un dis-
curs homogeni i, sobretot, coherent.

Les tendències que han polit els angles dels professionals de la 
comunicació en aquests últims quatre lustres abasten des de la evi-
dent fragmentació de les audiències, que ha obligat a emprendre 
una necessària personalització dels continguts, fins a la multiplica-
ció dels canals, amb la irrupció del món online amb tots els seus 
escenaris, o el disseny de missatges a la mesura per a cada canal, 
passant per la migració de la pròpia comunicació fins a esdevenir 
eina estratègica de qualsevol companyia o institució que es preï.

D’aquesta manera, comunicació corporativa, reputació i imatge 
condicionen, de manera palmària, l’èxit o fracàs de tot projec-

te empresarial seriós i rigorós i, per tant, suposa l’efectiu em-
poderament del responsable de comunicació, ara elevat fins a 
la categoria de director, exercint un paper més estratègic en 
l’organigrama de les organitzacions empresarials.

Així mateix, el caràcter transversal que se li suposa a la tasca 
del directiu de comunicació comporta un element aglutinador 
al voltant dels missatges elaborats i definits des d’aquesta sec-
ció i, posteriorment, aprovats pels gestors de la companyia en 
qüestió.

Aquesta alineació és, precisament, la carcassa que sustenta 
el creixement de les responsabilitats que de mica en mica ha 
assumit l’àrea de comunicació, tant en el món corporatiu com 
entre les diferents institucions, per a permetre que el seu res-
ponsable es converteixi en una figura més global amb respon-
sabilitat directa en l’arribada dels missatges adequats i especí-
fics per a cada grup d’interès.

En línia amb tot l’anterior, la formació específica dels respon-
sables de comunicació també ha evolucionat i s’ha ampliat el 
ventall des de les matèries lògiques relacionades amb el pe-
riodisme fins a altres, de vegades complementàries, que, en 
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definitiva, amplien el focus i oxigenen el sector des interessants 
i alternatius punts de vista.

Finalment, cal destacar l’evolució en paral·lel, com no podia ser 
d’una altra manera, de les agències i consultores de comuni-
cació amb l’objectiu de seguir oferint les solucions que les di-
ferents empreses i institucions demanen. En aquest sentit, l’alt 
grau de professionalització assolit a banda i banda del camp de 
la comunicació corporativa ha estat tal que és habitual contem-
plar destacats salts des d’un costat a l’altre, el que evidencia 
l’alta preparació multitasca, multicanal i multidisciplinari de les 
persones que integren actualment les consultores més impor-
tants a Espanya i, dit sigui de passada, que no tenen res a 
envejar a les seves homònimes internacionals.
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