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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: L’AMIC celebra la seva 21a assemblea a Barcelona
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Estudi “Next màrqueting trend and skills”: una lectura des de la comunicació

COMUNICACIÓ DIGITAL
EGM: L’audiència digital de diaris dobla la dels diaris impresos

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els anunciants llencen 325 milions a l’any per fallar amb la seva audiència

NOVES EINES
Facebook ja et permet saber per quines notícies paga cada mitjà per tenir més visites

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Intel·ligència Artificial per guanyar subscriptors en diaris: l’exemple del Neue Zürcher Zeitung (Suïssa)

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La premsa de paper ha perdut la meitat dels seus ingressos en una dècada 
TRIBUNA: Vicent Sanchis anuncia canvis profunds en el panorama català de mitjans 
ENTREVISTA: Vara-Miguel: “El problema del model de negoci dels editors no és d’ingressos sinó editorial, de producte”
ANÀLISI: Evolució dels mitjans de comunicació en l’última dècada
DOSSIER: Es pot fer periodisme a YouTube?
OPINIÓ: Sónar+D: La fi dels autodidactes digitals
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L’AMIC celebra la seva 21a assemblea 
a Barcelona

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, 
va assistir-hi juntament amb més d’un centenar d’editors, pro-
veïdors i representants institucionals 

L’auditori Imagina de Barcelona va ser l’espai encarregat 
d’acollir el divendres 6 de juliol la 21a Assemblea Ordinària de 

l’AMIC. Més d’un centenar d’editors van assistir durant el matí a 
la trobada anual que realitza l’associació per fer balanç del da-
rrer any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de futur.

A l’assemblea es va presentar el balanç de l’associació que en 
nombre d’associats arriba als 305 mitjans i en facturació, s’ha 
doblat en quatre anys i arribant al milió i mig d‘euros el darrer 
any. Pel que fa als requisits per ser associat, els associats van 
acordar incrementar l’exigència d’estar auditats (OJD, PGD, 
OJDinteractiva) per als mitjans més grans.

Dos fets de l’últim any que han 
destacat de l’assemblea ha sigut: 
per una banda, la importància que 
estan tenint els serveis compartits 
d’empreses d’auditoria, agències 
de notícies, banc d’imatges, asse-
gurança de mitjans de comunica-
ció... com són OJD, ACN, iStock, 
Hiscox, en el que hi participen un 
centenar llarg d’empreses i supo-
sen en conjunt un estalvi superior 
als cent quaranta mil euros; i per 
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una altra, la presència de l’AMIC en els òrgans directius de pa-
tronals o al patronat de la fundació PUNT.CAT, així com el su-
port que es dona a activitats com la Catosfera, el punt de troba-
da anual dels sectors més actius de la Internet catalana, o a la 
4a edició del Premi Ramon Barnils de periodisme i investigació.

Per al proper any el gran desafiament que s’ha marcat des de 
l’associació és la innovació, per això des de l’AMIC han posat 
en marxa diferents projectes com la 2a edició del Premi de Re-
cerca en Nous Models de Negoci i, molt especialment, el Labo-
ratori d’Innovació amb la participació d’experts de primer nivell 
que periòdicament oferiran propostes reals per a la millora dels 
mitjans de proximitat, un sector que necessita diversificar els 
canals d’informació i les fonts d’ingressos, i assessoraran res-
pecte els projectes que desenvolupa actualment l’associació en 
l’Àrea d’Innovació.

Durant el dinar posterior a l’Assemblea hi va assistir la conse-
llera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, qui 
va reconèixer la funció imprescindible dels mitjans d’informació 
de proximitat, “per vertebrar el territori, mantenir la cohesió so-
cial, fomentar el pluralisme i la llengua catalana”. I la funció de 
l’AMIC com a patronal del sector a la qual va voler felicitar per 

la feina feta durant el llarg d’aquests 20 anys i va destacar el fet 
que cada 12 dies hi hagués una nova alta a l’associació.

Prèviament, el president de l’AMIC, Ramon Grau, va dirigir 
unes paraules d’agraïment als assistents i va explicar que els 
mitjans de l’AMIC “som mitjans compromesos i arrelats al terri-
tori, que des de sempre ho portem al nostre ADN, hem contri-
buït a la normalització del país en tots els sentits i sense oblidar 
l’essència del periodisme. Mitjans que sempre, especialment en 
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moments excepcionals com els que vivim, han estat al costat 
del país, de la gent i de les institucions.”

Al dinar també hi van assistir, entre d’altres, el secretari de Co-
municació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons, 
el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Miquel Gamisans, el 
director general de Mitjans de Comunicació, Ignasi Genovès, i 
el diputat delegat de Presidència de la Diputació de Barcelona, 
Jordi Martí i Galbis.

Tendències en periodisme per 2018: 
com aconseguir l’èxit?
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia

  

John Schlaefli ha explicat a Madrid diverses tendències en pe-
riodisme i mitjans de comunicació que podrien ajudar a molts 
editors a definir correctament el seu futur. Te les expliquem.

Quines són les tendències en mitjans de comunicació per a 
aquest any? Com aprofitar-les en els nostres mitjans? Funcio-
naran? No és fàcil respondre a aquestes preguntes, principal-
ment perquè la professió s’ha convertit en un sandbox on el 
prova i error formen part del dia a dia. Però hi ha mitjans que 
han aconseguit l’èxit, els casos són d’estudi i aplicació per a la 
resta. És el que ha explicat John Schlaefli, Chief Revenue Offi-
cer de la FIPP (Federació Internacional de Premsa Periòdica), 
durant la seva ponència inaugural al FIPP Insider Madrid 2018. 

El primer punt a tenir en compte abans de traçar una estratègia 
empresarial en mitjans de comunicació és que ara el creixe-
ment dels negocis és i ha de ser exponencial. Això no vol dir 
que haguem de perdre el cap en nom del creixement a qual-
sevol preu, ja que la sostenibilitat segueix sent essencial per 
construir un negoci a llarg termini, però sí exigeix canviar la 
mentalitat i conscienciar-sobre la necessitat de créixer per so-
bre del que s’esperava. Imitar les companyies tecnològiques 
seria un bon punt de partida, salvant les distàncies.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En segon lloc, és important invertir en tecnologia, però ho és 
molt més invertir en les persones. Com va dir Philipp Schmidt, 
de Prisma Media Solutions, “inverteix en persones, no en tec-
nologia, ja que la tecnologia no canvia una cultura empresarial”. 
Per adaptar-se al canvi és necessari comptar amb professio-
nals disposats a això, el que requereix invertir en trobar i con-
tractar els millors en cada camp.
Tendències en periodisme el 2018.- Schlaefli, després de la 
presentació inicial, ha enumerat diverses tendències en mitjans 
de comunicació a tenir en compte en 2018 si volem que els nos-
tres mitjans aconsegueixin sobreviure en els temps convulsos 
en què vivim. I la primera té a veure, com no, amb Facebook: 
quin paper juga ara?

La desconfiança generada cap a Facebook pel escàndol de 
Cambridge Analytica ha portat a molts mitjans a allunyar-se de 
la xarxa social per preservar la seva independència i desmar-
car-se de les pràctiques que han portat a la companyia de Mark 
Zuckerberg gairebé fins a l’abisme. A dia d’avui es desconeix 
com serà la relació entre Facebook i els mitjans de comunicació 
a partir d’ara , de manera que Schlaefli ha recomanat no apos-
tar tot a la ‘carta Facebook’ i diversificar els canals de distribu-
ció dels nostres continguts.

Tot i això, també ha animat a aprofitar el moment en què es troba 
la xarxa social, més disposada que mai a escoltar els editors per 
salvaguardar el seu paper de transmissor de notícies. És proba-
ble que Zuckerberg faci cas als editors i estigui disposat a crear 
al costat d’ells un model de negoci que satisfaci a tots i solvent 
alguns dels punts negatius que fins ara han enfosquit la relació.
Transmedia i multicanal.- Schlaefli ha convidat els mitjans 
de comunicació a adoptar un comportament multicanal (fins i 
tot Transmedia, podíem dir), que distribueixi continguts en di-
ferents plataformes, però sempre adaptats a la naturalesa de 
cadascuna d’elles. De fet, la estratègia dels mitjans de comuni-
cació en l’era digital ha de tenir en compte formats com el vídeo 
(especialment en directe, encara que sigui difícil de monetitzar 
-el engagement que genera és únic i de qualitat-), el podcast 
(perfecte per a reforçar la marca del mitjà i aconseguir a au-
diències premium -seria possible i factible cobrar per aquest 
servei-) o la veu, el ‘must-do’ per 2018 per l’auge dels altaveus 
intel·ligents d’Amazon i Google, que podran llegir les notícies 
als usuaris en entorns en els quals fins ara no entraven alguns 
mitjans, com el cotxe.

A més, ha recomanat no deixar de banda el SEO, que torna a 
guanyar importància perquè Google és, ara mateix, qui més 
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trànsit deriva als mitjans. Més que Facebook. Encara que re-
quereixi estar al dia dels canvis recents a estratègies SEO per 
a periodistes, al final valdrà la pena.

Descartem el paper?.- Durant el FIPP Insider Madrid 2018 
hem pogut escoltar a diversos experts en mitjans de comunica-
ció i transformació digital que només el paper que no aporta res 
és el condemnat a desaparèixer. Per contra, els que sàpiguen 
crear productes impresos de qualitat, dirigits a una audiència 
molt concreta i que aportin una experiència diferencial seran els 
que puguin no només mantenir els seus mitjans impresos, sinó 
crear nous productes amb sortida al mercat. Per tant: no, no cal 
descartar el paper. És el moment de crear productes per a un 
consum assossegat, íntim. Una cosa que permeti fugir d’una 
rutina de pantalles, notificacions i correus electrònics constants. 
Explorar la via del paper no és cap regressió, sinó el camí cap 
a la creació de productes periodístics premium que tenen molt 
a aportar als mitjans de comunicació... i als lectors.

Subscripcions en mitjans de comunicació. El model a seguir?.- 
La indústria dels mitjans ha arribat a la conclusió que cal pa-
gar per llegir diaris si volem que els seus continguts siguin de 
qualitat. El model publicitari està trencat, ja que gairebé nou de 

cada deu euros invertits en publicitat digital van a parar a Goo-
gle i Facebook. Pensar que un mitjà podrà seguir finançant-se 
exclusivament amb publicitat digital és una bogeria, fins i tot 
si adoptem estratègies com el Branded Content, d’altra banda 
altament recomanades per la fusió que fa de publicitat i contin-
guts d’interès per als usuaris (si es fa bé).
Schlaefli ha recomanat als editors invertir en Big Data per 
conèixer millor els usuaris dels mitjans i saber a qui dirigir les 
peticions de subscripció. Empipar de manera massiva a tots 
els usuaris només espantarà als més reticents a pagar, mentre 
que apuntar de manera educada als que sabem que estan dis-
posats a subscriure’s a un mitjà de comunicació aconseguirà 
que molts, en efecte, ho facin. Cada vegada hi ha més lectors 
convençuts de la necessitat de pagar pels mitjans de comuni-
cació com a antídot contra els abusos de les xarxes socials i del 
fenomen de les fake news.

La nova publicitat en mitjans de comunicació.- Tot i que 
el model publicitari estigui acabat, hi ha alternatives publici-
tàries per a mitjans de comunicació. Però primer cal revisar 
l’estratègia publicitària actual per buscar com integrar els anun-
cis amb els continguts, el que permetrà crear publicitat de valor 
per a l’usuari i prescindir de formats intrusius.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En aquest sentit, Schlaefli ha recomanat apostar per la publi-
citat nativa, per al que és imprescindible la transparència amb 
els usuaris: no val ‘colar’ als anuncis com si res. I menys si 
a més pretenem cobrar-los una subscripció. És el moment de 
començar a tractar-los com els éssers intel·ligents que són, 
no com números als quals mostrar anuncis i demanar diners. 
D’altra banda, cal apostar per models publicitaris en altres for-
mats i canals. El vídeo és un d’ells, que a més es presta a crear 
aliances amb anunciants i plataformes per monetitzar aquests 
recursos que hem d’utilitzar per arribar a més usuaris.

En resum, tenim moltes tasques per davant, però hi ha tendèn-
cies en periodisme que han demostrat funcionar i que gairebé 
qualsevol mitjà, per petit que sigui, pot implementar. Internet és 
una caixa de sorpreses plena de recursos a l’abast de qualse-
vol, pel que és el moment de posar-se mans a l’obra i no deixar 
que un article com aquest caigui en sac foradat: és ara o mai. El 
prens o ho deixes. Et transformes o mors. Triem el nostre camí. 
(Gràfic: Pegasus)
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a:
www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

JULIOL
ICAP 2018
23 - 27/07    
26ª Conferència Internacional de 
Física Atòmica

SETEMBRE
SMART CITY EXPO LATAM 
CONGRESS
11 - 13/09    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Llatinoamèrica. 
Puebla (Mèxic)

GASTECH
17 - 20/09
Congrés i Exhibició sobre Gas 
i Gas liquat

GLOBAL POWER & ENERGY 
EXHIBITION - GPEX
17 - 20/09    
Esdeveniment Global sobre 
Energies

EXPOHOGAR - BCNJoya
22 - 25/09   
Saló Internacional del Regal, 
Decoració, Bijuteria i Joieria

SMART CITY EXPO JAIPUR 
CONGRESS
26 -28 /09   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Jaipur (Índia)
COSMETORIUM
26 - 27/09    
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

ARNOLD CLASSIC EUROPE
28 - 30/09    
Esdeveniment i Exposició sobre 
Fitness i Culturisme

OCTUBRE
EFINTEC
03 - 04/10
Exposició i Fòrum de les 
Empreses Instal·ladores i Noves 
Tecnologies

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

BARCELONA TATTOO EXPO 
05 - 07/10    
Convenció Internacional del 
Tatuatge de Barcelona

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

HEALTHIO 
16 -18/10   
Congrés d'Innovació en Salut

IN(3D)USTRY
16 -18/10   
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
16 - 18/10
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

QATAR MOTOR SHOW 
16 - 20/10   
Saló de l'Automòbil. Doha 
(Qatar)  

AUTO RETRO
18 - 21/10   
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció 

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

NOVEMBRE
SALÓ DEL MANGA 
01 - 04/11
Saló del Manga i l'Anime

EXPOMINER
09 - 11/11
Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
13 - 15/11
Cimera Internacional sobre 
Ciutats Intel·ligents

SMART MOBILITY CONGRESS
13 - 15/11    
Saló i Congrés sobre la Mobilitat 
Urbana

IWATER BARCELONA
13 - 15/11   
Saló Internacional del Cicle 
Integral de l'Aigua

IBTM WORLD
27 -29 /11   
Saló de la Indústria de Viatges 
de Negocis, Congressos i 
Incentius
BARCELONA GAMES WORLD
29/11 - 02/12    
Saló del Videojoc i 
l´Entreteniment Digital

OCASIÓN
30/11 - 09/12    
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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Estudi “Next màrqueting trend 
and skills”: una lectura des de la 
comunicació
Per José Manuel Velasco / Rethink, bloc d’ESIC

ESIC Business and Marketing School i GFK van presentar a 
Hoy es Màrqueting l’estudi titulat “Next màrqueting trend and 
skills”, que té com a objectius “conèixer la visió dels directors 
de màrqueting a Espanya, les tendències que marcaran els 
propers anys i el perfil professional necessari per fer front a 
aquesta nova realitat”.

Per analitzar els resultats de l’estudi des de la perspectiva de la 
comunicació vaig primer al Global Communication Report 2017, 
un informe promogut pel Annenberg Center de la Universitat 
del Sud de Califòrnia. Més del 60% dels professionals del màr-
queting consultats per aquest estudi consideren que hauran de 
treballar més alineats amb el departament de comunicació, es-
pecialment en els àmbits dels ‘mitjans guanyats’ i les relacions 
amb la premsa. La necessitat de col·laboració és recíproca.

 
Les convergències entre el màrqueting i la comunicació seran 
cada vegada més habituals, però no impliquen necessàriament 
la integració de les funcions o departaments ni la subroga-
ció d’un en un altre. El lideratge en la gestió de la reputació 
i dels valors corporatius, inclosa la visió de l’organització i el 
seu desplegament ètic, és la responsabilitat més valuosa del 
responsable de comunicació. Un territori elevat en l’àmbit dels 
intangibles que ha de ser compatible amb la contribució eficaç 
i demostrable als resultats tangibles relacionats, en el cas de 
les empreses, amb les vendes i els marges. De fet, el principal 
desafiament que els professionals del màrqueting indiquen per 
als comunicadors és “demostrar com les relacions públiques 
obtenen resultats mesurables per al negoci”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tres territoris de cooperació
L’estudi d’ESIC i GFK assenyala 10 tendències, en algunes 
de les quals la col·laboració amb el departament de comuni-
cació és imprescindible. Tenen a veure amb l’empoderament 
del consumidor, la gestió dels valors de la marca, la necessitat 
d’establir espais d’escolta i diàleg amb els stakeholders, espe-
cialment amb els clients, i la importància de crear històries que 
generin implicació.

“El consumidor avui interactua amb les marques de tu a tu, és 
més exigent, dinàmic, impacient, està més informat i s’ha ‘supe-
rindividualitzat’”. De fet, tant des de la perspectiva del màrque-
ting com de la comunicació, el consumidor és molt més que un 
client, és un ciutadà que vota cada vegada que pren una decisió 
de compra i que veu i va més enllà del producte que adquireix. 
En aquest territori la comunicació proporciona al màrqueting el 
propòsit de l’empresa i l’envolta amb els valors que declara.

De fet, la marca no pertany només al departament de màrque-
ting, sinó que és responsabilitat de tota l’empresa, encara que 
siguin els professionals d’aquesta àrea els que, juntament amb 
els de comunicació, més tinguin cura d’ella. “ La marca som 
tots, no és monopoli de màrqueting “, diu l’estudi. “Tots aquests 

canvis en el consumidor, la velocitat de les innovacions, la di-
versificació dels canals, els nous suports i formes de comuni-
car-nos amb el target a través de xarxes socials estan fent que 
la marca es converteixi en alguna cosa propietat i responsabili-
tat de tots dins de les organitzacions”, apunta el capítol dedicat 
a l’ensenya de l’empresa.

El segon territori clar de cooperació és l’escolta . El model 
d’organització de la comunicació que promou la Global Alliance 
for Public Relations and Communication Management es refe-
reix a tres grans àrees d’actuació: el caràcter de l’organització, 
que inclou la marca, l’escolta i la responsabilitat social.

“El consumidor et parla a tu i al fer-ho a través de les xarxes so-
cials s’assabenta la resta de la població”, diu un dels verbating 
destacat en l’informe de GFK i ESIC. Comunicació i màrqueting 
han de construir conjuntament un sistema d’escolta que per-
meti descodificar les converses que es generen a l’entorn de 
l’organització, amb especial interès en les que es produeixen 
en els mercats, i participar-hi.

El tercer territori condueix al storytelling. L’empresa necessi-
ta un relat corporatiu, una narrativa que connecti el propòsit 
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amb els productes o serveis i que estableixi vincles emocionals 
entre els públics interns i els externs. La comunicació pot i ha 
de proporcionar als màrqueting aquesta narrativa integradora 
i inclusiva que permeti desplegar el discurs del producte. Les 
històries que creuen tant màrqueting com comunicació han de 
transpirar els valors de l’organització i portar implícita la missió 
i la visió, de manera que els grups d’interès puguin sentir-se 
partícips de les mateixes.

“Les marques hem de tenir valors i ser consistents amb ells”, es 
pot llegir en l’estudi. “Generar continguts no consisteix només 
en vendre un producte, sinó en vendre històries, inspirar perquè 
després arribi al moment de la veritat que és el preu i la foto. Si 
has treballat bé la inspiració, aconsegueixes ràtios de conver-
sió molt més atractius”, afirma un dels directors de màrqueting 
entrevistats per a l’informe.

En l’àmbit intern, la col·laboració entre els departaments de co-
municació i màrqueting se situa en el terreny d’una nova funció 
que apunta l’estudi: l’evangelització. Un director de màrqueting 
citat en l’estudi assegura que “la nostra tasca consisteix a tre-
ballar cap en fora, però comunicant cap en dins”. Com a res-
ponsable de la comunicació interna, l’àrea de comunicació ha 

de facilitar aquesta tasca d’evangelització, connectar els per-
què amb els com i els per què.

El terme “comunicació” prové de les veus indoeuropees “ko” i 
“mein”, que combinades signifiquen “ viure en comunitat”. Co-
municació i màrqueting viuen cada vegada més propers a la 
comunitat que representa l’organització i que no deixa de ser 
una més en l’univers de moltes altres, tantes com individus es 
relacionen amb ella.

Us oferim l’estudi de l’ESIC i GFK gratuïtament, només cal CLI-
CAR AQUÍ  (Foto: ESIC)

Els mitjans de comunicació són els 
“influencers” més poderosos de la 
Unió Europea
  
Els mitjans de comunicació mantenen la seva influència entre la 
elit de la Unió Europea. Segons un estudi “What Influences the 
Influencers” elaborat per Burson Cohn & Wolfe i ComRe, els mi-
tjans i les xarxes socials són el que més influeix a eurodiputats, 
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funcionaris de la Unió Europea i líders d’opinió a Brussel·les a 
l’hora de prendre decisions.

Els mitjans més influents.- Politico és el mitjà de comunicació 
més influent de tots per tercer any consecutiu, segons el 69% 
dels enquestats (16 punts percentuals més que el 2017). Supe-
ra en influència al Financial Times (62%), la BBC (59%) i The 
Economist (57%). D’altra banda, el 72% dels empleats de la UE 
cita la BBC com a mitjà de major influència, així com el 55% 
dels eurodiputats i el 50% dels líders d’opinió de Brussel·les.

Pel que fa a les xarxes socials, Twitter és la més influent (55%), 
seguida de Facebook (32%), LinkedIn (26%) i YouTube (25%). 
En 2018 la capacitat d’influència de Twitter ha crescut 12 punts 
percentuals respecte a 2017, consolidant-se com la xarxa so-

cial més influent entre les cinc primeres fonts d’informació per 
a l’elit de Brussel·les.
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Tot i el grau d’influència dels mitjans de comunicació i xarxes 
socials a Brussel·les, els contactes personals i professionals els 
superen. El 93% dels enquestats assegura que aquestes rela-
cions personals són les seves fonts d’informació més influents. 
A més, citen les reunions amb stakeholders, la informació re-
buda per part de les institucions europees i els esdeveniments.

D’altra banda, l’estudi també destaca la popularitat del Whats-
App per a l’intercanvi professional d’informació entre les perso-
nes influents. De fet és la plataforma més utilitzada diàriament 
a nivell professional pel 56% dels enquestats.

Pel que fa a la freqüència d’ús de les xarxes socials, l’estudi 
revela que s’utilitza Twitter més que Facebook. No obstant això, 
el grup dels eurodiputats prefereixen Facebook (el 66% l’utilitza 
diàriament). Per contra, plataformes com Instagram i LinkedIn 
només van obtenir petits augments en el seu nivell d’utilització 
per part dels enquestats.

Us oferim sencer l’estudi What Influence the Influencers, CLI-
QUEU AQUÍ 

El rànquing de les revistes 
espanyoles més llegides

La revista setmanal Pronto, amb 2.363.000 lectors a la set-
mana, és la més llegida d’Espanya en 2018. Així ho indiquen 
les dades de l’últim Estudi General de Mitjans (EGM), publicat 
aquesta setmana per l’Associació per a la Investigació de Mi-
tjans de comunicació (AIMC). La segona revista setmanal més 
llegida pels espanyols és Hola!, amb 1.976.000 lectors, i la ter-
cera entre les setmanals és Lecturas, amb 1.096.000 lectors. 
Diez Minutos és quarta (910.000 lectors), Semana cinquena 
(671.000) i El Jueves sisena (427.000).

Pel que fa a les revistes mensuals, la més llegida és National 
Geographic, amb un total de 1.557.000 lectors al mes, mentre 
que la revista Muy Interesante és segona amb 1.419.000 lec-
tors. Les següents en el rànquing de les publicacions mensuals 
estan per sota del milió de lectors al mes: Saber Vivir (815.000), 
Vogue (686.000), Història National Geographic (585.000), Elle 
(526.000) i Mi Bebé i Yo (506.000) aconsegueixen superar el 
mig milió de lectors.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Entre les revistes bimestrals, la que compta amb més lectors és 
Lecturas Especial Cocina, amb 384.00, seguida per la revista 
Racc Club, amb 295.000 lectors. I entre les quinzenals, la que 
té més lectors és Motociclismo, amb 180.000. (

I els suplements, cauen.- El suplement més llegit a tot l’Estat 
és XL Semanal, que es queda amb 1.664.000 lectors, després 
de perdre 125.000 lectors. En el segon lloc trobem a Mujer Hoy, 
que en aquest segon EGM de 2018 baixa de la barrera psicolò-
gica del milió de fidels i es queda amb 907.000.

Per la seva banda, El País setmanal  també es veu afectat per 
aquesta caiguda generalitzada i es queda amb 801.000, per-
dent 47.000 lectors. En el cas del suplement Magazine, cau un 
11% respecte a l’última onada, que es tradueix en la pèrdua de 
45.000 lectors, per quedar-se amb 588.000. Finalment, trobem 
a Yo Dona, que baixa fins als 214.000 lectors. (Font: AEC)

El futur (incert) dels quioscos
Els venedors de premsa escrita viuen anys difícils. En una dè-
cada han tancat el 35% dels quioscos de Barcelona. La crisi i, 
sobretot, els nous hàbits a l’hora d’informar-se duen molts d’ells 
a abaixar la persiana. El sector i l’Administració, conscients del 
problema, aborden una necessària reconversió. La revolució 
digital ha comportat grans avantatges, però també està deixant 
moltes víctimes. Les darreres dades de l’Ajuntament de Barce-
lona, ens diuen que dels 338 quioscos que hi ha a la ciutat, 285 
funcionen i 53 estan tancats, alguns des de fa anys. El 1996 
n’hi havia 440.

“No veiem bones perspectives”, admet Cristina Anés, presiden-
ta de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Bar-
celona i Província (APVPBP), entitat amb dos-cents associats 
entre quioscos i botigues dedicades a la venda de diaris i revis-
tes. I és que la crisi de la premsa és, també, la dels venedors de 
premsa. Els diaris en paper acumulen una dècada de caiguda 
de les vendes. El 2017 cap rotatiu espanyol ja no va superar els 
cent mil exemplars diaris, mentre que fa pocs anys fins a cinc 
capçaleres superaven aquesta xifra simbòlica. “Abans un diu-
menge venia entre vuit-cents i mil exemplars de La Vanguardia. 
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Ara se’n venen vint-i-cinc”, assegura Juan Jiménez, president 
de l’Associació de Venedors de Premsa de la Rambla.

A tot això cal sumar-hi un altre factor: Un 10-15 % dels quios-
quers que tanquen és perquè es jubilen i no hi ha relleu gene-
racional. És una feina molt sacrificada, es treballa de dilluns a 
diumenge i un fotimer d’hores. Molts fills de venedors de prem-
sa no volen aquestes condicions laborals. A més, els joves que 
s’endinsen en la professió han d’afrontar unes condicions amb 
les editores i distribuïdores –un dels cavalls de batalla del sec-
tor– més restrictives que les dels quiosquers veterans.

Però el tancament dels quioscos va més enllà de la imatge de 
la persiana abaixada. Des del Gremi diuen que “quan tanca un 
quiosc, el barri perd qualitat de vida. És un punt de trobada, un 
punt de venda obert cada dia, un punt d’informació”. Perquè 
els quiosquers coneixen els veïns i aquests compten amb la 
seva complicitat davant de qualsevol problema. “Som la gent 
del barri”, resumeix.

Per no perdre tot el que implica un quiosc, però, cal una recon-
versió. El quiosquer s’ha de posar al dia perquè només venent 
diaris i revistes ja no es pot viure. El problema és que la recon-

versió, obligatòria, encara no té un pla gaire definit, més enllà 
d’anar provant coses perquè la ciutadania torni a acostar-se als 
quioscos. (Font: Barcelona.cat)

+Extra, la publicació en paper de 
València Extra, veu la llum

El passat dimecres, 4 de juliol, va sortir al carrer el primer nú-
mero de la primera revista en paper del mitjà digital València 
Extra, anomenada +Extra. Aquesta nova publicació tindrà un 
caràcter semestral i una tirada de 30.000 exemplars. A les se-
ves pàgines es tracta l’actualitat des d’un punt de vista més 
distès, oferint als lectors articles de cultura, entrevistes en pro-
funditat a polítics i artistes, contingut social, així com propostes 
per als més petits, entre molta altra informació.
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+Extra és una publicació feta íntegrament en valencià i bus-
ca acostar-se als veïns i veïnes de València, així com de tota 
l’Horta. Tal com explicava Àlex Ladrón de Guevara, director de 
València Extra, durant la presentació d’aquest nou mitjà ara fa 
uns mesos “Fem un salt d’altura amb el llançament de +Extra 
per a seguir vertebrant tota l’Horta amb continguts transversals 
i una clara aposta per la nostra llengua, el valencià”.

La presentació del llançament de +Extra va incentivar també un 
canvi d’imatge pel mitjà digital València Extra, associat a l’AMIC 
i un referent informatiu dins el territori valencià que dia rere dirà 
segueix sumant lectors. (Font: Redacció AMIC) 

Scoop, un programa que reivindica 
el periodisme d’investigació i sèries 
sobre periodisme
La Sexta estrenava aquesta setmana Scoop, amb el qual la 
cadena privada reivindica el periodisme de qualitat, “realitzat 
sense focus que apuntin directament, un exercici de comprova-
ció de les dades, de les fonts, basat en la veracitat”, subratlla 
la directora i presentadora, Mamen Mendizábal, que es mostra 

preocupada per la precarietat del sector, a més d’”altres ame-
naces externes que han existit sempre per part del poder, però 
també les “mentida news”, que provoquen confusió en la socie-
tat”, afegeix la conductora del diari Más vale tarde.

Si hi ha un comú denominador en tots aquests treballs és la 
confiança dels mitjans en el treball dels seus professionals. “És 
fonamental. Si no tens una cadena que defensi la teva feina, di-
fícilment podràs fer-ho en llibertat”, comenta Mendizabal. (Font: 
La Razón)

Disponibles les bases dels Premis 
ÑH2018

Ja estan disponibles les bases dels Premis ÑH2018! Com cada 
any, el Capítol Espanyol i Sud-americà de la Society for News 
Design convoca els  Premis ÑH El Millor del Disseny Periodístic 
Espanya, Portugal & Amèrica Llatina  que tenen com a objectiu 
reconèixer la tasca dels professionals del disseny en els mitjans 
de parla hispana i portuguesa. Aquest certamen serveix per 
enaltir els millors treballs, dels quals es tenen en compte tant 
l’execució estàtica com la seva relació amb la informació perio-
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dística que ofereixen. Si vols participar, pots anar seleccionant 
els teus treballs i guardar segons la nomenclatura necessària 
per al setembre poder  enviar els teus treballs.

Per tercer any, es consolida l’expansió que caracteritza a 
aquests premis, buscant un caire més  intercontinental  per po-
der arribar a més redaccions el treball mereix ser reconegut. 
El lliurament de premis serà realitzada com a tancament del  
Congrés ÑH2018  que se celebrarà el 25 d’octubre a la Facultat 
d’Arquitectura Disseny i Urbanisme de la Universitat de Buenos 
Aires. Amb els treballs guardonats pel jurat es crearà un llibre 
que podrà servir d’inspiració per a periodistes, dissenyadors, di-
rectors d’arts i persones interessades en el disseny periodístic. 
Es poden veure els guanyadors de l’edició de l’any passat en 
aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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EGM: L’audiència digital de diaris 
dobla la dels diaris impresos
Per Marketing News

  

D’acord amb les dades de la segona onada d’EGM que s’han 
publicat avui, més de 13 milions d’individus han accedit en els 
últims 30 dies a la televisió a través d’internet, dada que suposa 
un 40,1% de la població i que duplica la xifra de 2016. En diaris, 
més de la meitat de la població accedeix als seus continguts a 
través d’internet.

Tot i que la TV convencional manté la seva hegemonia com a 
mitjà de més audiència: al voltant dels 34 milions d’espectadors, 
segons la dada de la segona onada d’EGM que acaba de 
publicar-se, fet que suposa el 85,6% del total de la població, 
l’audiència televisiva digital no només va en augment, sinó que 
és una de les que més ha crescut exponencialment en els dos 
últims anys, passant de 6,3 milions, el 2016, a més de 13 mi-
lions, en aquesta última onada, el que, en termes de cobertura, 
significa créixer del 20,8% al 40,1% en el mateix període. 

El mòbil és el principal dispositiu per accedir als continguts de la 
TV per internet, opció que utilitza un 62%, seguit de l’ordinador, 
55,4%, i en menor mesura la tauleta, el 22,6%. D’altra banda, 
l’estudi assenyala que la penetració del televisor connectat arri-
ba en l’actualitat al 22,6%, gairebé el doble que el 2016.

D’altra banda, l’audiència digital de diaris se situa ja en més 
de 17 milions, fet que suposa gairebé el doble de l’audiència 
de diaris impresos, que es xifra en aquesta onada en uns 9,3 
milions de lectors. La penetració de la premsa digital se situa 
pròxima al 53% (en el cas de la impresa ronda el 23,4%). A més, 
assenyala l’estudi, un 66% dels enquestats afirma en aquesta 
onada haver llegit un diari digital al dia anterior a l’entrevista). 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Per a la resta dels mitjans l’audiència convencional segueix 
sent encara més gran que la digital: en revistes, els lectors de 
les edicions impreses ronden els 12 milions enfront dels 3,8 de 
les digitals, i en ràdio, la xifra d’oients convencionals es situa 
al voltant dels 23 milions d’individus, enfront dels més de 4,6 
milions de la ràdio digital.

D’altra banda, pel que fa a l’evolució del panorama general 
d’audiència de mitjans, en aquesta segona onada, com és ha-
bitual, es produeix un estancament quan no un descens, excep-
te en el nombre d’internautes que, encara que a menor ritme 
que anys anteriors , segueix creixent. En concret, s’informa des 
AIMC, el nombre d’internautes dels últims 30 dies supera els 
32,4 milions d’individus, fet que suposa el 81,5% de la població. 
(Gràfic: Inesem)

El que pensàvem que sabíem sobre 
els lectors mòbils

Els lectors de pàgines web d’escriptori s’ocupen del contingut 
més que els lectors mòbils? Les noves dades suggereixen que 
no. Durant els últims anys, hem tingut la mentalitat que els lec-

tors de mòbils són escurçons de contingut, o simplement no 
llegeixen tot això en comparació amb els de l’escriptori. Bé, 
un nou cop d’ull a les dades de Chartbeat mostra el que tots 
pensàvem que sabíem sobre els visitants mòbils no és del tot 
exacte.

En primer lloc, no estem completament equivocats quan es 
tracta de pàgines d’inici. Si tenim en compte les dades de 
Chartbeat d’una setmana recent de les pàgines web de llocs 
web mòbils, veiem que és cert que l’usuari mòbil mitjà deixa de 
desplaçar-se el 25% a la pàgina d’inici en comparació amb el 
34% a l’escriptori.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb 
els altres. Això és el que ens permet avançar. Per això hem 
canviat la nostra forma de fer les coses, basant-nos en
la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la 
nostra energia, podrem crear un futur millor.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
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Aquí és on es posa interessant, però. Quan observeu el com-
promís en general, veureu que el visitant mitjà de la pàgina 
d’inici mòbil passa un 40% més de temps que la vostra contra-
partida d’escriptori (22 segons contractats vs 16 a l’ordinador). 
A més, tenen un 20% de probabilitats de fer clic a articles que 
a l’escriptori. Pel que fa a les dades de clics utilitzades per la 
nostra pantalla de capçalera, vam veure que els visitants de la 
pàgina d’inici del mòbil fan clic als articles del 68% del temps, 
en comparació amb el 57% a l’escriptori. Mentre que els lectors 
de pàgines web d’escriptori es desplacen més per la pàgina 
però semblen ser skimmers de contingut, els lectors de mòbils 
es dediquen més a llegir els articles de la pàgina d’inici fent clic 
a la pàgina d’inici del mòbil al contingut.

Aquesta tendència cap al mòbil no s’alenteix en cap moment. 
Des de gener de 2017, el trànsit total d’ordinadors a llocs de 
notícies es va reduir un 14%, mentre que el trànsit mòbil es va 
incrementar un 34%. Almenys per als llocs de notícies, el mòbil 
finalment s’ha trobat a l’escriptori i aquest és un punt de pivot. 
Trobareu més informació en aquest enllaç. (Font: Chartbeat 
bloc)

Føljeton, el periodisme a través d’una 
newsletter de pagament

L’empresa periodística danesa Føljeton no publica un diari, ni 
digital ni de paper; ni una revista. Només publica una newslet-
ter cada dia. I de pagament. Costa 49 corones daneses al mes 
(6,58 euros), encara que el primer mes és gratis, de prova, però 
cal donar la targeta de crèdit i automàticament es renova la 
subscripció en acabar el mes de prova.

És important aquesta matisació de la targeta de pagament, per-
què els períodes de prova en què no cal donar targeta solen 
tenir molt més èxit que aquells períodes de prova en què no et 
cobren el primer mes però has d’introduir la targeta perquè el 
càrrec al final de la prova sigui automàtic. I per llegir la news-
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letter de Føljeton cal introduir les dades de pagament. I tenen 
subscriptors. I no pocs per ser un producte tan finit com una 
newsletter. 

Des de fa tres anys, aquesta empresa danesa envia cada dia 
una newsletter, amb la qual han anat buscant una veu pròpia, 
autèntica i diferent, fins a aconseguir donar amb la clau i passar 
ara a monetizarla. Té ja 6.000 usuaris registrats de pagament, 
i el llindar de rendibilitat arribarà amb 8.500. Føljeton va co-
mençar amb un producte informatiu per a mòbils, amb unes 
fitxes informatives, però al final van veure que l’èxit arribava per 
la newsletter i aquí van bolcar totes les seves forces.

Per conèixer més què agrada als subscriptors, l’equip va de-
manar als lectors que compartissin quin havia estat el text in-
troductori que més els havia agradat de totes les newsletter 
enviades el 2017. Van rebre al voltant de 500 respostes i van 
recopilar en un  llibre gratuït les més destacades pels lectors.

El butlletí s’envia a les 12 de la nit tots els dies laborables.  Co-
mença amb la seva secció “Estimat lector” ( “kaere Laeser”) que 
resumeix i analitza un esdeveniment actual en particular.  Inclou 
l’anàlisi propi i els informes originals sobre la notícia.  Després 

recopila els enllaços principals i les fotos de les últimes 24 ho-
res perquè el lector estigui al dia de tot el que succeeix infor-
mativament. Els articles, un dia qualsevol, van, per exemple, 
des de noves estadístiques sobre exàmens de càncer de còlon, 
a manifestacions polítiques a Armènia o el vot del comitè del 
Senat dels EUA. (Font: NiemanLab)

Un objectiu ambiciós: pàgines de 
Wikipedia per a 1.000 diaris locals

Els nord-americans estan més avorrits que mai pel paisatge de 
notícies, però un investigador espera que un petit pas ajudi els 
lectors a avaluar fonts: crear pàgines de Wikipedia per a 1.000 
periòdics de proximitat.

Quan els lectors cerquen una publicació a Google, un “quadre 
d’informació” poblat per Viquipèdia apareix al costat dret dels 
resultats de la cerca amb informació bàsica com ara la data de 
creació de la publicació, la seva circulació, la difusió i l’editor. 
Però aquest no és el cas de milers de periòdics locals més 
petits que no tenen una pàgina de Wikipedia. Mike Caulfield, 
director d’aprenentatge combinat i en xarxa de la Washington 
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State University Vancouver, planeja treballar amb estudiants 
d’arreu dels EUA per crear pàgines i caixes d’informació per als 
periòdics locals que els manquen. En total, un miler!

Fer més visible aquesta informació fonamental ajudarà els lec-
tors a verificar la legitimitat de les editores, va dir Caulfield, fins 
i tot per esbrinar si un periòdic de proximitat una “destral per a 
moldre” partidista.

El projecte serà una part més de la Iniciativa de Polarització 
Digital de l’Associació Americana de Col·legis i Universitats 
Estatals, un projecte per combatre la desinformació i la po-
larització amb l’alfabetització digital, que espera que ensenyi 
l’alfabetització digital dels estudiants i la importància cultural i 
social dels diaris locals. Trobareu més informació en aquest 
enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Apple News no fa massa cas dels 
articles de mitjans regionals

Apple News està despertant certa expectació entre els editors 
de mitjans de comunicació ja que, a diferència de Facebook o 
Google News, el servei d’agregació de notícies d’Apple, a més 
d’un algoritme que suggereix la selecció, compta també amb un 
equip d’editors humans que treballen per dotar de més criteri 
periodístic la selecció de notícies que es realitza.

Apple va contractar editors per ajudar a identificar i oferir el 
millor en notícies nacionals, mundials i locals d’última hora. Ara 
bé, la l’oferta de notícies locals d’última hora sembla que no 
s’està complint. Un estudi del Tow Center For Digital Journa-
lism publicat a la Columbia Journalism Review indica que Apple 
News afavoreix només els grans mitjans.  Als Estats Units, és el 
New York Times el que se’n porta amb molt marge de diferèn-
cia el major nombre de recomanacions i selecció dels editors 
d’Apple News, mentre que el  Daily Telegraph  es manté com el 
més recomanat al Regne Unit. 
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En els 78 butlletins informatius nord-americans revisats per 
Tow, només 14 dels 390 articles recomanats provenen de re-
daccions que s’ajusten a la definició àmplia d’un editor regional: 
vuit del  la revista New York, cinc dels Angeles Times i un The 
Baltimore Sun, però cap d’un editor local.

La promoció dels editors regionals i locals és igualment rara en 
els feeds de Twitter d’Apple News. De fet, la proporció de men-
cions de Twitter dedicades als mitjans de comunicació regionals 
i locals és notablement similar a la proporció d’espai que se’ls 
ofereix en els butlletins Spotlight d’Apple News: menys del 2 per 
cent dels comptes esmentats per @AppleNews eren editores 
petites o mitjanes. Per @AppleNewsUK era menys del 3 per 
cent. 

“Per tant -indica l’informe- quan Apple News dóna espai als edi-
tors regionals i de proximitat, es tracta d’una raresa. I fins i tot 
llavors, aquestes “històries originals i irresistibles” que havien 
promès tendeixen a provenir d’un grup bastant reduït de mi-
tjans”. (Font: cjr.org)

Acomiadats 18 dels 21 redactors de 
La Gaceta

El diari digital La Gaceta ha vist dràsticament reduïda la seva 
plantilla en els últims dies. L’empresari Julio Ariza ha realitzat 
“un ERO encobert” del qual només s’han salvat tres redactors, 
el que significa que l’empresari ha prescindit dels serveis de 
18 dels 21 redactors del medi. Els motius que esgrimeix Ariza 
per dur a terme aquesta reducció de plantilla són estrictament 
econòmics. La situació és tan greu que a molts treballadors del 
grup se’ls deuen tres nòmines.

Però aquesta no ha estat l’única mala notícia que ha rebut Julio 
Ariza en l’última setmana. L’empresari tornava a veure el seu 
nom en els titulars de premsa després que el ministeri d’Hisenda 
publiqués la llista de morosos. Intereconomía Corporació i In-
tereconomía TV, dues de les seves companyies, figuren en el 
document amb un deute de més de 18 milions d’euros en total.

La dada és força alarmant si es compara amb la mateixa llista de 
l’any anterior, quan Ariza havia de 13.223.574 euros. Desglos-
sant els números, es pot observar que el deute d’Intereconomía 
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TV ascendeix a 5.417.359 euros, fet que suposa una pujada 
de 217.480 euros respecte a l’any anterior. Però la pitjor part 
se l’emporta Intereconomía Corporación, el deute creix en més 
d’un 50% si es compara amb les dades registrades fa dotze 
mesos. L’empresa deu a Hisenda 12.599.467,33 euros, mentre 
que el 2017 devia 8.029.667 euros. (Font: Rambla Libre)

Neix Eduglosa.cat, el nou portal web 
d’educació, difusió i foment de glosa

Fer de la glosa una activitat pedagògica i lúdica, però també 
una eina de cohesió. Amb aquesta intenció s’ha presentat el 
portal Eduglosa.cat, un web creat amb la voluntat de ser una 
plataforma de difusió de la glosa, un instrument facilitador i un 
punt de trobada. El portal està destinat prioritàriament al món 
docent, encara que també a totes les persones que, per dife-
rents motivacions, es vulguin iniciar en l’experiència i el per-
feccionament de la glosa. És un portal que vol ser l’espai de 
referència de la glosa en català.

Neus Mestres, directora de la Plataforma per la Llengua, desta-
ca que la glosa “permet als nens veure que el català és també 

una llengua d’oci, una llengua per comunicar-se amb els amics 
i realitzar activitats lúdiques: és també una llengua d’ús social, 
una llengua comuna”. Des de l’ONG del català també han re-
marcat que Eduglosa.cat posa en valor els diferents parlars del 
domini lingüístic i les diferents variacions de la glosa. Per la 
seva banda, Tolo Albertí, president de Cor de Carxofa, afirma 
que la glosa és un transmissor dels valors que les tres enti-
tats impulsores del portal comparteixen. “La cultura és clau en 
l’educació en els valors del s. XXI: l’empatia, l’escolta activa, la 
creativitat”, ha assegurat Marta Esteve, de la Fundació Carulla. 
(Font: Plataforma per la llengua)

És a la xarxa el digital Balears Vadevi
El portal Vadevi del grup El Món ha posat en marxa Balears 
Vadevi per informar sobre els vins i cellers de les Illes. Ambdues 
capçaleres comparteixen editor, Salvador Cot, i directora, Mar-
galida Ripoll. A més, l’edició balear compta amb tres direccions 
d’àrea: Magdalena Mesquida (Mallorca), David Baret (Menor-
ca), i Pablo Sierra (Eivissa i Formentera).

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Balears Vadevi es posa en marxa en un “moment d’eclosió” dels 
vins de la zona: “Es multipliquen els projectes, s’expansiona el 
mercat exterior i els vins cada cop són més valorats tant pels 
professionals de la restauració o la distribució com per la pròpia 
societat que els acull”, assenyala el mitjà.

Vadevi va néixer el febrer de 2009 com a publicació especia-
litzada de l’Avui.cat (quan Salvador Cot n’era el director), d’on 
es va deslligar quan la capçalera va ser absorbida per El Punt 
l’estiu de 2011. El desembre d’aquell any, el portal vitivinícola 
es va integrar dins de Nació Digital (mitjà que Cot dirigia des 
de 2010), i el juny de 2015 el periodista se’l va endur de nou 
per incorporar-lo a la nova etapa d’elSingular, que tres mesos 
després es va transformar en l’actual elMón. (Font: Comunica-
ció 21)
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Els anunciants llencen 325 milions a 
l’any per fallar amb la seva audiència
Per Merca 2

 
La crisi financera i econòmica que ha viscut Espanya durant 
l’última dècada sembla que ofereix els seus últims cops de cua. 
Però això no és motiu per llençar els diners. Una cosa que cen-
tenars de anunciants encara segueixen fent davant la incapaci-
tat de segmentar la seva target de manera efectiva.

En concret, segons la companyia de mesurament i anàlisi de 
dades Nielsen, a Espanya es va gastar l’any passat 5.355.000 
d’euros en publicitat. D’aquesta quantitat, el 28,9% es va desti-
nar a suports en línia, que és on es produeix la veritable sagnia 
de diners. Així ho explica la responsable de mesurament en 
línia per a Espanya, Maira Barcellos.

Aquestes xifres les ha aportat durant la presentació de Digi-
tal Ad Ratings (DAR), eina amb la qual Nielsen pretén garantir 
un mesurament sòlid. Així, analitzarà l’abast, la ressonància i 
l’impacte de les campanyes de publicitat en línia, però amb una 
major profunditat.

D’aquesta manera, els anunciants no només podran conèixer 
quantes vegades s’ha vist i s’ha fet clic a l’anunci ja quantes 
persones ha arribat, sinó a més tindran informació d’edat i sexe 
de l’audiència (granularitat), l’abast total (a quantes persones 
de la població total els ha arribat) i quins dispositius són els més 
idonis per arribar al target indicat (l’anomenat cross device).

El veritable problema dels anunciants.- Barcellos ha expli-
cat que un dels grans problemes a hores d’ara té a veure amb 
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l’activitat multidispositiu de les persones. Desperten amb el mò-
bil, llegir a la tarda a la tablet i se’n van a dormir veient la televi-
sió. No obstant això, els anunciants surten de la mateixa manera 
en les tres plataformes, però amb mètriques de mesura diferents.

Per aquest motiu, des Nielsen estimen que ha d’haver una sin-
cronia en el mesurament d’audiència en tot el procés publicitari. 
En cas contrari, se seguirà produint una sagnia econòmica con-
siderable. Sobretot perquè hi ha enemics molt potents.

Així, dels 1.548.000 d’inversió publicitària, un total de 736 mi-
lions s’adrecen a les campanyes pagades en cercadors. La res-
ta, 812 milions, es dirigeix a formats de vídeo i display, on es 
troben els populars banners de les webs. En aquesta despesa, 
segons els mesuraments de Nielsen, només el 60% de la pu-
blicitat ha arribat al target adequat, de manera que 325 milions 
d’euros han estat invertits en creativitats i vídeos que mai han 
arribat al seu públic objectiu .

En aquest sentit, Barcellos ha comptat durant la seva exposi-
ció una anècdota curiosa. Per què surten anuncis de pintallavis 
quan un home veu la web? Els anunciants i agències poden jus-
tificar que, potser, pot ser que li interessi per regalar. La realitat 

és que això percentatge és molt baix i, simplement, es tracta 
que algú no ha fet bé la seva feina en la segmentació del target.

De la mateixa manera, des de Nielsen han explicat que encara 
hi ha moltes empreses, sobretot les grans, que no afinen amb la 
seva publicitat. Encara estimen que això anirà canviant una ve-
gada que les mètriques es puguin mesurar amb absoluta precisió 
sense massa costos. Trobareu més informació en aquest link. 

La inversió publicitària en mitjans 
digitals creix un 9% el 2017
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IAB Spain, l’Associació de la publicitat, el màrqueting i la co-
municació digital a Espanya, ha presentat les dades de l’Estudi 
d’Inversió Publicitària en Mitjans Digitals (total 2017), elaborat 
en col·laboració amb PwC. La dada total d’inversió en publicitat 
digital a 2017 ha estat de 1.708 milions d’euros, xifra que inclou 
la inversió en Desktop i Mobile (1.656,6 M €), Digital Signage 
(45,7 M €) i Àudio Online (5, 8 M €), el que significa un creixe-
ment del 9,1% respecte a 2016. (en l’edició d’aquest any, s’ha 
desestimat la dada de TV connectada per tenir una baixa repre-
sentativitat en la mostra).

Cal destacar que la publicitat digital representa una penetració 
del 31% respecte al total de la inversió publicitària, una pujada 
de 2pp respecte l’any anterior, consolidant la seva segona po-
sició en el rànquing de mitjans i escurçant distància respecte al 
38,9% de la TV. Els sectors més actius en 2017 han estat Auto-
moció (25,3%), Retail (10,5%) i Alimentació i Begudes (9,8%). I 
els tres anunciants per ordre d’inversió van ser El Corte Inglés / 
Hipercor, Grup Vaesa i Renault / Dacia.

La inversió publicitària a Desktop i Mobile ha assolit els 1.656,6 
M € distribuïda en 608,2 M € en Display (97%), 871,6 M € en 
Search (51%) i 176,8 M € en Vídeo (10 , 3%). Entorn del 90% 

de les campanyes són planificades en Desktop i Mobile conjun-
tament, en concret, Display (88,3%), Vídeo (88,7%) i Search 
(91,2%). Només a Desktop, Vídeo és el que més percentatge 
d’inversió es porta amb una quota de 8,2%, seguit de Display 
(7,07%) i Search amb 4,30%. 

Pel que fa a sol Mobile, les campanyes en Display suposen 
4,63%, les de Search (4,53%) i Vídeo (3,07%). Display suposa 
608,2 M € (35,5%), representant la publicitat de formats con-
vencionals un 80% del total inversió, enfront del 20% de for-
mats Premium i es manté estable en aquests valors des 2014. 
En matèria de compra programàtica, en Desktop i Mobile la 
compra programàtica suposa el 21,2% mentre que la negocia-
da un 78,8%.

Pel que fa a la inversió publicitària en Vídeo, representa el 
10,3% del total inversió amb 176,8 M €. Els formats In Stream 
(preroll, postroll, i overlays) arriben al 73,6% en comparació 
amb el format) OutStream (inbanner, in-read, in-test, vídeo skin, 
vídeo take over ...), que suposa el 26, 3% de la inversió. Pel 
que fa a Search, arriba als 871,6 M € representant el 51% de la 
inversió en mitjans digitals.
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Aquest és el cinquè any que aquest estudi proporciona també 
la dada d’inversió de Digital Signage. Aquesta xifra arriba als 
45.697 M € i una quota de mercat respecte a la inversió total del 
2,7%, considerant-se un creixement respecte a 2016 del gaire-
bé 60%, dada molt significativa. I per tercera vegada es mos-
tren dades d’inversió publicitària a Audio Online aconseguint els 
5,8 M € la qual cosa representa un 0,3% de quota de mercat.

Els lectors d’aquest newsletter poden accedir gratuïtament a 
l’estudi d’IAB Spain CLICANT AQUÍ  (Font: IAB Spain)

GroupM millora les perspectives de 
creixement de la publicitat, incloent la 
premsa escrita
GroupM, el principal grup de xarxes d’agències de mitjans del 
món, ha actualitzat els seus pronòstics d’inversió publicitària 
per 2018 i ha publicat la seva perspectiva inicial per 2019. 
GroupM creu que hi haurà un increment de 24.000 milions de 
dòlars en nova inversió publicitària neta aquest any , el millor 
increment anual afegit des del rebot va haver durant la reces-
sió mundial el 2010. GroupM estima que la inversió publicitària 

total creixerà un 4,5% aquest any i un 3,9% en 2019. GroupM 
també va informar que la inversió de 2017 va créixer un 3,5%, 
superior al 3,1% pronosticat anteriorment. (Font: AEC)

Qui és culpable que es bloquegin 
anuncis?

Molts anunciants i publicistes es pregunten qui és el culpable que 
es bloquegin anuncis. O si més no si hi ha alguna raó de veritable 
pes per a què es pregunti aquesta decisió. Sabíeu, per exemple, 
que 4 de cada 10 persones en línia bloquegen anuncis? O que 
els anuncis que es publiquen malament són la principal motivació 
per bloquejar-los?. I encara més: 3 de cada 10 ad-blockers encara 
descobreixen marques a través d’anuncis en línia i cada vegada 
més persones bloquegen més  anuncis al PC que als mòbils?
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En l’informe Tendències de bloqueig d’anuncis per conèixer 
el 2018 es cobreixen les preguntes essencials sobre el blo-
queig d’anuncis, analitzant qui, perquè i el què hi ha al darrere 
d’aquesta tendència creixent i què significa per a les marques 
en el panorama digital actual d’evolució. Per tant, en l’informe 
s’examina els consumidors, comportaments i actituds darrere 
de la tendència de bloqueig d’anuncis, tot esbrinant quines da-
des demogràfiques tenen més probabilitats de bloquejar anun-
cis en línia? Quines són les seves principals motivacions per 
fer-ho? Els anuncis en línia encara són efectius per arribar a 
aquests consumidors? Us oferim l’informe complet i gratuït CLI-
CANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació 
– gràfic: pimecaldia)

Un estudi mundial revela que els 
consumidors tenen una actitud 
pragmàtica en el tractament de les 
seves dades

Així ho va destacar aquest dimecres, Joost van Nispen (@
JoostTom), fundador i president de ICEMD Institut Economia 
Digital d’ESIC a El Programa de la Publicidad i als mitjans pre-
sents a la presentació del primer informe “Privacitat de dades 
en el món: el que realment pensen els consumidors”, encarre-
gat per la Global Alliance of Data-Driven Màrqueting Associa-
tions (GDMA).Les xifres provenen del primer informe “Privacitat 
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de dades en el món: el que realment pensen els consumidors”, 
encarregat per la Global Alliance of Data-Driven Màrqueting As-
sociations (GDMA), i revela un sorprenent nivell de similitud en 
les opinions dels consumidors sobre compartir la seva informa-
ció personal. La majoria de les persones (51%) en els 10 mer-
cats i quatre continents enquestats són “pragmàtics de dades”, 
el que vol dir que decidiran si comparteixen la vostra informació 
personal cas per cas, depenent dels beneficis. 

Els consumidors són més conscients que mai de com es reco-
pila i usa la vostra informació personal gràcies al recent interès 
dels mitjans i al nou Reglament General de Protecció de Dades 
(GDPR) que ha entrat en vigor a tot Europa. Una nova enquesta 
mundial revela que, tot i les importants diferències culturals i 
la maduresa de les seves respectives economies de dades, la 
majoria de les persones (77%) són pragmàtiques o més aviat 
despreocupat sobre el tractament de les seves dades.

Com a mitjana, un de cada quatre consumidors (26%) té poca 
preocupació sobre la forma en què es recopilen i utilitzen les 
seves dades, que l’estudi descriu com els “despreocupats”: a 
Alemanya (34%) i als Països Baixos (35 %) aquest grup aug-
menta a més d’un terç. D’altra banda, aquells consumidors que 

no estaven disposats a proporcionar la seva informació perso-
nal, fins i tot a canvi de millores en el servei (‘conservadors’), 
van representar una mica menys d’una quarta part dels enques-
tats (23%); aquest grup va ser menys poblat a Argentina (16%) 
i Singapur (17%).

Tot i que el 74% de les persones tenen algun grau de preocupa-
ció sobre la seva privacitat en línia, més de la meitat (51%) dels 
consumidors del món encara estan disposats a intercanviar les 
seves dades amb les empreses, sempre que hi hagi un bene-
fici clar per fer-ho. Moltes persones (41%) també entenen que 
compartir dades és una part essencial del bon funcionament de 
la societat moderna. A més, el 38% dels consumidors a tot el 
món creu que hauria de tenir la responsabilitat final de la segu-
retat de les seves dades, en comparació amb les institucions 
governamentals (15%), o les empreses (5%). 

L’estudi assenyala clarament la forma en què els consumidors 
insisteixen en la transparència, el consentiment i el control de 
les seves dades, i a més volen l’opció de triar entre beneficis 
tangibles clars per compartir les seves dades mentre accepten 
publicitat, i no fer-ho i gaudir de contingut sense la publicitat per 
la qual estan disposats a pagar. Aquesta és una notícia positiva 
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per als professionals del màrqueting que creuen en l’ètica de 
les dades i en una major transparència, i agraeixen l’oportunitat 
de desenvolupar models comercials en línia amb el que els 
clients realment volen”.

Us oferim l’informe complert CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia i Comunicació – gràfic: ICEMD)

Es manté l’expectativa positiva en 
inversió publicitària i vendes pròpies

L’Associació de Màrqueting d’Espanya, en col·laboració amb 
l’empresa d’investigació de mercats GFK, ha presentat les da-
des de la Ona XXIV de l’Índex d’Expectatives dels Directors 
de Màrqueting (IEDM). Un indicador que mostra les tendències 
que els professionals del màrqueting detecten per al segon se-
mestre del 2018, en diferents sectors d’activitat, en comparació 
amb els resultats obtinguts en el primer semestre de 2018.

Entre les principals conclusions a destacar, l’índex constata que 
es manté l’expectativa positiva, pel que fa als tres indicadors 

mercat total, vendes pròpies i inversió publicitària, amb una 
desacceleració rellevant en mercat total i en inversió publici-
tària.

Un indicador rellevant de l’índex de transformació digital és el 
de les vendes a través del comerç electrònic, el IEDM mostra 
que només un 30% de les empreses venen més d’un 5% dels 
seus productes a través de comerç electrònic. A més, el 70% 
dels directors de Màrqueting consideren poc o gens satisfactori 
el seu nivell de vendes en comerç electrònic.

Pel que fa al canvi de normativa sobre la llei de protecció de da-
des, només el 34% de les empreses considera que està adap-
tada a la nova llei GDPR. Una dada significativa si tenim en 
compte que l’enquesta es va realitzar precisament en els dies 
de la seva implementació. Cap incidència en les previsions de 
principals magnituds pre o post 1 de juny. Els nostres lectors 
poden accedir a l’informe i les estimacions per al segon semes-
tre de 2018 CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)
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Facebook ja et permet saber per 
quines notícies paga cada mitjà per 
tenir més visites
Per David Sarabia - Raúl González / eldiario.es

Facebook ha publicat una nova sèrie d’eines amb les que pre-
tén afegir “un nou nivell de transparència per als anuncis i les 
pàgines”. Es tracta de dos nous botons que ara apareixen a la 
columna de l’esquerra en visitar una pàgina i que, segons la 

versió de la companyia de Mark Zuckerberg, afegirà una capa 
més en la relació usuari-xarxa social. D’una banda hi ha la pes-
tanya “Informació i anuncis”, que revela els anuncis que la pà-
gina té circulant en un moment determinat i, de l’altra, “Més 
informació de pàgina”.

Facebook ofereix als administradors de les pàgines l’opció 
d’augmentar l’abast de les notícies que ells triïn a través del 
públic objectiu, el que normalment es coneix com a contingut 
patrocinat. Les opcions són àmplies: es poden segmentar per-
sones per sexe, interessos o lloc de residència; per usuaris que 
van donar like a la pàgina i pels amics d’aquests usuaris que 
van donar like. També es pot “crear públic nou” introduint els cri-
teris que l’administrador triï. Un cop fet això, Facebook estima 
el nombre de persones a les que arribarà l’anunci (per 3 euros, 
uns 600 usuaris) i ofereix un pressupost.

És l’última escala pel que fa a publicitat personalitzada es refe-
reix. Només cal triar el target (objectiu) de públic al qual enviar 
l’anunci i prémer el botó. Facebook fa la resta.

Amb el nou botó, qualsevol usuari serà capaç de saber quines 
notícies publicita i promociona cada pàgina. Facebook ha afe-
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git una altra opció per a conèixer els canvis que ha realitzat 
la pàgina en la seva història, com si ha canviat el nom alguna 
vegada, quan es va crear, si es va suspendre o si finalment es 
va reactivar de nou.

Què promocionen els mitjans a Espanya?
El tuiter José Manuel Rodríguez ha publicat una fotografia en la 
qual, utilitzant la nova eina de Facebook, desgrana per quines 
notícies paguen els mitjans de comunicació a Espanya. Cal no 
oblidar que es tracta de promoció, d’informacions per les quals 
cada administrador decideix pagar una suma de diners perquè 
arribi a més públic i que se situen en un temps i moment de-
terminat. Els continguts pels que estiguin pagant ara no seran 
necessàriament pels que pagaran demà.

A l’anar a contrastar el tuit de José Manuel Rodríguez, hem 
descobert que algunes notícies ja no estaven sent promociona-
des per segons quins mitjans. Encara que a El País, El Mundo, 
ABC, El Espanyol, La Vanguardia la majoria sí hi romanien, en 
altres com El Confidencial, ja no hi havia les que apareixen en 
aquesta llista. En el seu lloc, es troben “Visita Pablo Iglesias 
presos”, “CDR s’enfronta al govern”, “Congreso permisos pater-
nidad”, “Muerte Edu del Prado”, “Pocos militantes PP”, “Carta 

Ana Julia al padre de Gabriel”, “Robles pide consenso”, “Caso 
Lluís Planas fiscalía”.

Semblantment a OKDiario, havien desaparegut gairebé totes i 
en el seu lloc ara apareixen “València fitxatge Guedes”, “gran 
oferta Asensio”, “Ramos respon a Diego Torres”, “Canterano 
Reial Madrid”, “Mario Casas canvi radical” i “Gobierno contracto 
Navantia 22 millones”.

Encara que a El Periódico hi figuraven gairebé totes les que va 
publicar el tuiter, també se’n havien inclòs de noves: “Promo-
ció parc Andorra”, “Promoció parc Andorra x2”, “Mansió mag-
nat detingut” i “Per què plou aquest any tant”. (Gràfic: Noticias 
Puntanas)

Nielsen torna al mercat espanyol amb 
una eina que promet millorar l’eficàcia 
publicitària
La companyia d’investigació de mercats Nielsen ha decidit tor-
nar al mesurament en línia a Espanya amb una eina, els Digi-
tal Ad Ratings, que ofereixen un mesurament de l’impacte de 
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les campanyes de publicitat en línia. Segons un comunicat de 
la companyia, amb aquesta eina els anunciants no només po-
dran conèixer quantes vegades s’ha vist i s’ha fet clic al vostre 
anunci, sinó que, a més, tindran informació de l’edat i sexe de 
l’audiència, a quantes persones de la població total els ha arri-
bat i quins dispositius són els més idonis per assolir un target 
concret. 

Nielsen va estar present en el mesurament online a Espanya 
fins a 2012, després de l’elecció a l’octubre de 2011 de Com-
Score com a mesurador de referència. Nielsen va continuar 
desenvolupant al nostre país la seva activitat de recerca de 
mercats. (Font: Digimedios)

Android té un forat des de 2012 
que permet robar fotos, missatges i 
contrasenyes
Un equip d’investigadors universitaris i d’empreses privades ha 
revelat l’existència d’una vulnerabilitat en tots els dispositius 
Android fabricats des de 2012. Aquest forat en el sistema, al 
qual han anomenat Rampage, permet el robatori de qualsevol 

dada emmagatzemada en la memòria, ja siguin fotos, missat-
ges, contrasenyes o informació de pagaments realitzats a tra-
vés d’aplicacions.

Rampage està basat en una sèrie d’atacs Rowhammer, una al-
tra vulnerabilitat ja coneguda en aquests dispositius que afec-
ta la memòria dinàmica d’accés aleatori (DRAM). Rowhammer 
aprofita una fallada en la memòria dels Android per accedir a in-
formació privada. Rampage és més potent i aconsegueix evitar 
les mesures de seguretat que els desenvolupadors d’Android 
havien dissenyat com a escut per Rowhammer.

En la seva anàlisi, els investigadors informen que han publicat 
una eina de codi lliure a GitHub per fer front a aquesta ame-
naça, GuardION. No obstant això, avisen que és tan sols una 
“defensa lleugera” a l’espera que les grans empreses desenvo-
lupadores prenguin partit i dissenyin escuts més efectius: “Pot 
GuardION defensar-se contra qualsevol exploit de Rowham-
mer? No”, adverteixen. (Font: eldiario.es)
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Gmail deixa que centenars d’empreses 
puguin accedir als teus correus 
personals

  
Una investigació periodística va revelar que Google ha es-
tat durant anys permetent a empreses de desenvolupadors 
d’aplicacions tenir accés a Gmail per llegir i espiar les conver-
ses dels seus usuaris. Les dades inclouen el contingut dels co-
rreus, adreces dels destinataris, hora d’enviament i signatura 
dels correus. Segons ha informat aquest dilluns The Wall Street 
Journal, la pràctica és similar a la que va permetre a Cambridge 
Analytica accedir a les dades personals d’usuaris de Facebook 
i utilitzar-los en el seu benefici.

Malgrat que en el cas de Gmail no s’ha detectat un ús il·legítim 
de la informació, les dades inclouen el contingut dels correus, 
adreces dels destinataris, hora d’enviament i signatura dels co-
rreus. Fins i tot, el maneig d’aquesta informació no era només 
un procediment mecànic, sinó que els enginyers d’aquestes 
desenvolupadores van tenir accés directe a la informació per-
sonal.

Google ha assegurat que aquest tipus d’accés es va ator-
gar “amb el permís dels usuaris” i que amb la participació 
d’enginyers humans només ha passat en “casos molt especí-
fics en què se sol·licita i donem consentiment, o quan ho ne-
cessitem per motius de seguretat, com investigar un error o 
abús”. Google  explica que el seu procés de verificació implica 
comprovar si la identitat d’una empresa està representada co-
rrectament en la seva aplicació, conèixer si la seva política de 
privacitat estableix que supervisarà els correus electrònics i sa-
ber si les dades que l’empresa està sol·licitant tenen sentit per 
al que fa. Tots els usuaris de Gmail poden comprovar i revocar 
els permisos que s’han concedit en els seus comptes per evitar 
que tercers tinguin accés a la seva informació personal. (Font: 
The Verge – Foto: elmostrador)
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LinkedIn incorpora la traducció 
simultània en 60 idiomes

Ja és possible tenir converses a LinkedIn amb persones, em-
preses i grups en més de seixanta idiomes. Aquestes traduc-
cions simultànies estan proveïdes per Microsoft Text Analytics 
API. La necessitat de trencar les barreres idiomàtiques que se-
paren els membres de LinkedIn  ha donat lloc a una nova funció 
que permet als usuaris estar en contacte sense necessitat de 
parlar el mateix idioma. Es tracta de la  traducció instantània a 
més de 60 idiomes, entre els quals s’inclou l’espanyol, però no 
el català.

A partir d’ara, els posts que apareguin en el vostre “newsfeed” 
en un idioma estranger mostraran un botó de “Veure traducció”. 
En prémer, automàticament el contingut apareixerà traduït a 
l’idioma que l’usuari tingui configurat a la plataforma.

Aquestes traduccions estan proveïdes per Microsoft Text 
Analytics API, plataforma que també tradueix els continguts 
de Bing, Skype i Office, i que millora contínuament per oferir 
unes traduccions més precises, així com l’ampliació del nom-
bre d’idiomes suportats. En aquest sentit, l’eina consta de tres 
components centrals: detecció de l’idioma, traducció automàti-
ca (MT) i experiència de retroalimentació. La funció “Veure tra-
ducció” està disponible actualment per a la majoria dels usuaris 
des de PC i dispositius mòbils (versió web mòbil) i en els pro-
pers mesos aquesta funció arribarà a les aplicacions de iOS i 
Android de LinkedIn. (Font: Interactiva Digital)

Facebook canvia l’algoritme per 
beneficiar la informació local

Facebook començarà a donar més importància a les notí-
cies de caràcter local i a les informacions procedents de fonts 
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d’informació fiables i en les que els usuaris confien a l’hora de 
mostrar continguts als usuaris espanyols. Facebook vol lluitar 
contra les fake news i donar més importància al contingut local i 
fiable. Així, la xarxa social acaba d’anunciar un canvi d’algorisme 
a Espanya que afecta la manera en què s’organitzen els contin-
guts que es mostren en el News Feed a cada usuari.

Facebook utilitzarà a l’Estat espanyol la mateixa metodologia 
que ja dóna feina a Estats Units des del passat mes de gener 
per determinar quines són les fonts més fiables per a la comu-
nitat de Facebook. Si un usuari ha marcat una font d’informació 
com “fiable”, els seus continguts posicionaran millor. L’algoritme 
que Facebook utilitza per ordenar les actualitzacions que reben 
els usuaris atorgarà una millor puntuació a aquests continguts 
procedents d’una font “fiable” i aquests apareixeran en una po-
sició més destacada en el News Feed.

Facebook ha assenyalat que aquest canvi permetrà que les 
persones vegin continguts de més qualitat a la plataforma i 
que servirà per prioritzar continguts fiables, informatius i locals. 
(Font: Trecebits)

DiadaTIC - Diada de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació

La Diada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) a Catalunya que celebrem enguany, s’organitza sota el 
títol: “Inspirant la revolució digital: la humanització de la tec-
nologia”. En aquesta trobada volem debatre i reflexionar sobre 
els nous reptes i oportunitats de les TIC en l’entorn sanitari, 
la logística empresarial, l’administració pública, la mobilitat de 
les persones i els impactes de l’emergent intel·ligència artificial 
cognitiva en diferents àmbits. Perquè creiem fermament que la 
tecnologia i l’ús de les TIC sempre han d’estar al servei de les 
persones i en la creació d’un futur millor.

Es pot veure l’avançament del programa de la Diada TIC 2018 i 
fer la inscripció gratuïta en aquest enllaç. (Font: AEC)
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Intel·ligència Artificial per guanyar 
subscriptors en diaris: l’exemple del 
Neue Zürcher Zeitung (Suïssa)
Per Netx Idea Media

El diari suís en idioma alemany Neue Zürcher Zeitung (El nou 
periòdic de Zurich) és un dels primers mitjans europeus que va 
començar a treballar amb intel·ligència artificial amb l’objectiu 
de captar subscriptors de pagament. Des de fa gairebé dos 
anys, aquest periòdic fundat el 1780, un dels més antics del 
món, ha estat experimentant amb un “mur de pagament dinàmic 
personalitzat”, que utilitza aprenentatge automàtic per determi-

nar el moment més oportú per oferir al lector la possibilitat de 
subscriure’s.

Per fer front a una dràstica disminució anual del 10% al 15% en 
els ingressos per publicitat a Suïssa, el NZZ començar a des-
envolupar un sistema de pagament dinàmic personalitzat fa 18 
mesos. Gràcies al  aprenentatge automàtic, l’algoritme determi-
na quan l’usuari ha arribat al seu “punt calent”; és a dir, deter-
mina el millor moment perquè un lector passi a ser subscriptor.

El NZZ combina de 100 a 150 criteris (contra 60 que fa servir 
el  Wall Street Journal ) per proposar una oferta de subscripció 
al lector només quan està realment marcat com a estat òptim 
de captació. Si consulta el web al matí i a la nit, quants articles 
llegeix, si està subscrit al butlletí...

Les persones que han consumit cinc articles i s’han subscrit 
al butlletí tenen un 10% més de probabilitats de pagar per una 
subscripció”, diu el CEO Steven Neubauer a L’ADN. “Després 
creuem aquestes dades personals de navegació amb dos cri-
teris addicionals. Comparem el comportament dels usuaris 
d’Internet entre si. Aquells amb actituds similars seran més 
propensos a subscriure al mateix temps.I també fem servir les 
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dades  fora de línia  que tenim, si la persona ja s’ha subscrit, 
per exemple “.

Per Neubauer, el sistema es basa certament en tecnologia, però 
també en molt sentit comú. “Si vam interrompre l’experiència de 
l’usuari amb un mur de pagament fins i tot abans que comenci, 
no hi ha possibilitat que el lector pagui una subscripció. Primer 
ha d’adquirir uns hàbits i aprendre a estimar el periòdic. Des-
prés fem proves A / B contínuament. I com més temps passa, 
més aprenem i més podem analitzar finament els comporta-
ments i arribar al punt “calent”.

Una vegada que es detecta el moment correcte, apareix una  
“landing page” completament personalitzada per al client poten-
cial. El títol, l’escriptura, el missatge, tot està adaptat al lector, 
segons els seus gustos calculats per la intel·ligència artificial. 
Més que un canvi radical, és sobretot un ús intel·ligent i racio-
nal de la subscripció”. De 100 persones que veuen una pàgina 
d’inici personalitzada, 2,5 d’ells, de mitjana, es subscriuen.

Davant gegants nord-americans o altres estructures més 
grans, la mida del NZZ va jugar un paper important en l’èxit 
de l’operació. “Som afortunats de ser una organització de 60 

persones, més flexible que altres organitzacions. També hem 
invertit temps i recursos sense ROI immediat. A mesura que 
passa el temps, la màquina fa un millor treball per si mateixa”, 
explica Steven Neubauer.

El CEO del diari creu que l’operació és rendible. “Avui tenim un 
equip de dos científics de dades que treballen a temps complet. 
Dues persones addicionals inverteixen el 30% del seu temps. 
L’equip de màrqueting també s’està reforçant”.

Encara que des del NZZ no han volgut comunicar els ingres-
sos exactes generats per la seva IA, sí indiquen que “gràcies a 
aquest mur construït amb intel·ligència artificial, però també a 
tots els nostres productes, hem tingut un creixement de subs-
cripcions del 3% en el que va de 2018”.

Ara representen aproximadament el 60% dels ingressos, en-
front del 40% dels anuncis. Fa deu anys, era la proporció opo-
sada. (Foto: FAZ)
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Havas revela la naturalesa 
contradictòria dels compradors

 
Un nou estudi de Havas, The Meaningful Shift, descobreix al-
guns problemes globals profundament contradictoris que els 
compradors de tot el món reconeixeran. L’estudi de 12.000 per-
sones en 32 països explora les actuals tensions globals entre 
l’amor per les compres i la propietat, i el desig de fer el co-
rrecte pel planeta i les persones que l’habiten. Els consumidors 
busquen un equilibri entre la culpa i el plaer. La majoria dels 
enquestats diuen que comprar coses noves els fa sentir bé, i 

no obstant això el 61% s’esforça per consumir menys. Gairebé 
la meitat dels millennials admeten que de vegades se senten 
culpables per les coses que compren.

La majoria dels enquestats estan convençuts que poden tenir 
més influència en la societat com a consumidors que com a vo-
tants, i que poden fer servir aquest poder per influir en qualsevol 
cosa. Avui en dia, al voltant de la meitat de nosaltres estem fent 
un esforç per comprar més productes que donen suport bones 
causes. El 43% dels millennials diuen que sovint compren o es 
neguen a comprar un producte basat en els valors expressats 
per l’empresa o en activitats sociopolítiques. 

Sovint, comprar amb més cura es tradueix en comprar menys. 
Gairebé dos terços de la mostra mundial intenten consumir no-
més el que realment necessiten. És un canvi brusc de dècades 
de consum ostentós i d’”anar de compres fins al cansament”. I 
és una tendència global, amb nivells d’acord majoritari en 30 
dels 32 mercats estudiats. Això contrasta amb el fet que més 
del 47% creu que una economia sana requereix un alt nivell 
de despesa dels consumidors i, a més, el 38% creu que gastar 
menys destruirà llocs de treball.
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D’altra banda, la majoria dels enquestats s’esforcen per con-
sumir de forma més responsable, ja sigui comprant menys, te-
nint més en compte l’impacte ecològic d’un producte o donant 
suport a les marques que marquen una diferència positiva en 
el món. No obstant això, la gent està buscant simplificar les 
compres. El 63% dels millennials sovint desitgen que sigui més 
fàcil decidir quin producte comprar, i al voltant de la meitat de 
la mostra mundial admet sentir-se aclaparat per les opcions de 
productes al supermercat. Al voltant de 4 de cada 10  millen-
nials diuen que tenir múltiples opcions per a un producte en 
particular els estressa.

Us oferim el treball complert d’Havas si CLIQUEU AQUÍ  (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

OJD: “Hem hagut d’expulsar a algun 
client perquè estava comprant trànsit”

“L’auditoria de la difusió i audiència dels mitjans és requerida 
pels anunciants i els continguts de qualitat cal pagar-los” , va 
reconèixer Manuel Sala, director general d’Informació i Control 
de Publicacions SA (OJD), a l’Observatori Proa de la Comuni-

cació, celebrat a la seu de Degussa. “Això és una cosa que ja 
funciona en altres països”, ha afegit, i alhora ha mostrat el seu 
convenciment en que “els mitjans que facin un producte atractiu 
seran rendibles” .

Aquesta va ser una de les premisses que va defensar en el 
transcurs de la seva intervenció, en què va començar explicant 
què és l’OJD i les seves àrees d’actuació, qui són els seus prin-
cipals accionistes, quins són els seus objectius, com funciona, 
el perquè de la necessitat de unes dades de difusió i audiència 
fiables, a més d’exposar la situació en altres països. I, atès que 
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els anunciants són els més interessats en disposar de dades 
correctes i auditats sobre els mitjans en què van a col·locar les 
seves marques, es va aturar bastant en detallar com funciona 
la publicitat. Moment en el qual va fer al·lusió a una frase del 
pioner del màrqueting John Wanamaker, “La meitat dels diners 
que inverteixo en publicitat es malgasta; el problema és que no 
sé quina meitat”.

En aquest sentit, apunta que “qualsevol anunciant pot confiar 
aquelles dades amb un segell d’OJD”, una empresa privada i 
independent, fundada el 1964, membre de la IFABC (Interna-
tional Federation of Audit Bureaux of Circulations), que controla 
més de 450 títols i 370 llocs web (entre els quals els de l’AMIC), 
i en l’accionariat són presents tant anunciants com agències de 
publicitat i mitjans. 

Sala diu que es pot confiar en les dades de l’OJD. “En algu-
na ocasió hem hagut d’expulsar a algun client perquè estava 
comprant trànsit”, va admetre. No obstant això, també digué 
que això no és l’habitual i es va mostrar optimista en què els 
anunciants cada vegada donin més importància als codis de 
bones pràctiques dels mitjans en els quals s’insereixen les se-
ves campanyes. 

En aquest sentit, va resumir que “l’anunciant té la clau per acon-
seguir que el nivell d’exigència augmenti”, tot i reconèixer que 
eradicar el frau al cent per cent no és possible, “perquè es va re-
inventant”. Però considera que, amb armes com la intel·ligència 
artificial, que igual que serveix per defraudar val per combatre 
el delicte, el compliment de les normes (“poques, però que es 
compleixin”) i els consensos sobre bones pràctiques, la situació 
anirà millorant. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

El TERMCAT publica el nou Diccionari 
LGTB, que difon en línia més de 350 
termes
Coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTB, el TERM-
CAT va publicar en línia el Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, 
trans), elaborat per la lingüista Marta Breu amb l’assessorament 
i la revisió del Centre de Terminologia. L’obra recull més de 350 
termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbia-
nes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia 
vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gène-
re, el comportament sexual i la relació del col·lectiu LGBT amb 
la societat (activisme, drets i família, oci, etc.).
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El diccionari té l’origen en un vocabulari terminològic previ que 
l’autora va elaborar com a treball de final de màster i que va ser 
editat posteriorment pel TERMCAT. El nou diccionari que ara es 
difon constitueix una revisió exhaustiva de les definicions i una 
ampliació considerable del nombre de termes. Per exemple, 
s’hi han afegit termes relatius a la identitat de gènere (com ara 
transidentitat (o transgenerisme), expressió de gènere, despa-
tologització, dona transsexual (o dona trans), home transsexual 
(o home trans), hormonació, transició, transmisogínia, mastec-
tomia, bena compressiva, etc. També inclou termes vinculats 
amb el comportament sexual i les pràctiques sexuals (com ara 
actiu, passiu, versàtil, coit femoral, arnès, godomací, vibrador, 
mamilinció, bondage, etc.).

Cada entrada conté la denominació catalana del concepte, la 
definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i 
anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llen-
gües i, sovint, notes explicatives. (Font: Llengua.gencat)

Formació al Col·legi de Periodistes

Producció de vídeos per a xarxes socials.- Barcelona. Dime-
cres 11 de juliol (de 10:00h a 14:00h) -  En aquest curs, dirigit 
per Enrique San Juan, creuarem el pont que va de la idea a la 
creació abordant cinc tipus de vídeos que pots crear fàcilment 
per a les teves xarxes socials i aprendrem quines eines es ne-
cessiten per produir-los.

Webinar: L’e-mail màrqueting el 2018.- On line. Dimarts 10 de 
juliol (de 10:00h a 11:00h) - Descobreix amb aquest webinar, a 
càrrec de Pilar Yépez, com replantejar la teva visió de l’e-mail 
màrqueting per obtenir resultats, definint el que ha de ser una 
base de dades optimitzada per a l’enviament d’e-mails i com 
enfocar la creativitat per obtenir els millors resultats.

Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital.-Bar-
celona. Dijous 12 de juliol (de 09:30h a 14:30h) - Una de les 
estratègies més importants en el model de negoci dels mitjans 
digitals és la de la diversificació de les vies d’ingressos. El camí 
que ofereix més possibilitats és la dels usuaris a través de subs-
cripcions o altres fórmules on aporten diners al mitjà. Aquest 
curs, dirigit per Ismael Nafría, pretén mostrar estratègies se-
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guides per mitjans de tot el món per augmentar els ingressos 
procedents dels usuaris.

Gestiona el teu butlletí.- Lleida. Divendres 13 de juliol (de 
15:30h a 20:30h) - En aquesta formació, impartida per Ismael 
Nafría, analitzarem els elements fonamentals que cal tenir en 
compte per preparar, publicar i enviar un bon butlletí i repassa-
rem alguns dels casos recents de newsletters que han tingut 
més èxit en el sector dels mitjans de comunicació. 

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. Són 
BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import 
dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer 
sense càrrec. Més informació: cfd@periodistes.cat (Font: CPC)
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La premsa de paper ha perdut la 
meitat dels seus ingressos en una 
dècada 
Per Puro Marketing

Els mitjans tradicionals han entrat en crisi en els últims anys. La 
televisió, encara que alguns encara no volen veure-ho, està pa-
tint l’impacte de les noves maneres d’accedir als continguts i al 
rebuig del model d’emissió lineal que emprava tradicionalment 
i que els consumidors ja no volen. Les revistes i els diaris han 
tancat capçaleres, acomiadat a periodistes i fracassat a l’hora 
de reinventar-se en l’era d’internet.

La crisi de la premsa de paper és força més antiga que simple-
ment pensar que tota la culpa la té internet. Internet ha funcio-
nat com un accelerant i ha fet que les coses siguin molt més 
visibles i els problemes més clars. El cop de gràcia el va donar 
la crisi econòmica dels passats anys, que va fer que els anun-
ciants reduïssin les seves campanyes, els compradors els seus 
hàbits de consum i va portar als diaris a una situació molt més 
complexa. Els pegats que havien anat aplicant per mantenir-se 
van deixar de funcionar.

Les últimes dades que permeten comprendre com han canviat 
les coses arriben des del Regne Unit. Un estudi de Cairncross 
Review s’ha centrat en analitzar la viabilitat econòmica dels 
mitjans britànics pel que fa a premsa es refereix. L’estudi vo-
lia prendre-li el pols a la salut de l’anomenat periodisme d’alta 
qualitat.

Ingressos reduïts a la meitat.- Les dades, en el que a diaris 
es refereix, estan lluny de ser optimistes. Segons les conclu-
sions de l’estudi, els ingressos que aconsegueixen els diaris 
s’han desplomat. En una dècada, han perdut la meitat del que 
ingressaven en anuncis impresos i en circulació. Si fa deu anys 
els diaris britànics ingressaven per aquesta via prop de 7.000 
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milions de lliures esterlines, ara estan simplement lleugerament 
per sobre dels 3.000 milions. Això passa, a més, tot i que han 
aconseguit que els seus ingressos publicitaris en línia creixin.

Aquesta és la cara més visible de la crisi, però no l’única. 
D’entrada, els britànics tenen accés a menys diaris ara dels 
que podien llegir una dècada enrere. Des de 2007, i segons les 
estimacions de l’estudi, han tancat uns 300 diaris, tant regio-
nals com locals. La premsa de proximitat ha sortit per tant més 
perjudicada per aquesta desacceleració del mercat, però això 
també ha tingut un impacte en la diversitat de fonts informati-
ves. Aquests diaris que han tancat suposaven un quart de tots 
els diaris que es publicaven al país.

D’altra banda, no només han tancat diaris, sinó que també han 
reduït plantilles. El 2007, els diaris britànics empraven a 23.000 
periodistes. En 2017, ja només eren 17.000.

Un problema general.- Els números britànics són un exemple 
de com estan les coses i un que ajuda a comprendre la crisi en 
la qual es troba la premsa de paper. Però per descomptat el 
problema no és només britànic, sinó general.

La premsa de paper a Espanya també està en una profunda cri-
si de la qual li està costant molt sortir (ia la qual estan intentant 
pal·liar aplicant mesures no molt afortunades). Els principals 
diaris espanyols han perdut tirada i anunciants, els diaris en 
general han perdut credibilitat i el fet que hagin reduït els seus 
equips a la mínima expressió en els últims anys ha tingut un 
impacte molt negatiu en la qualitat dels seus continguts.

Potser hagi arribat ja el moment de prendre cartes en l’assumpte 
i centrar-se en aquelles solucions que poden canviar les coses. 
Trobareu més informació en aquest link. (Foto: RAC1)
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Vicent Sanchis anuncia canvis 
profunds en el panorama català de 
mitjans 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació

  

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha dibuixat canvis profunds 
en el panorama de mitjans a Catalunya els pròxims anys en 
una conferència sobre el paper dels mitjans als s.XXI, dictada 
al Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya. 
Sanchis ha explicat les dificultats que la revolució digital està 
suposant per als grans grups de comunicació i perquè hi hagi 
un relleu generacional als mitjans. Tot i així, ha deixat clar que 

la transformació viscuda, “un canvi de concepte que va més 
enllà dels aspectes tècnics”, també ha portat aspectes positius, 
com la democratització de la informació i l’aparició de nous mi-
tjans digitals.

Sanchis, que ha començat la seva intervenció recordant els 
seus inicis professionals en una impremta, ha anunciat un futur 
complicat per als grups de comunicació, com el Grup Godó, el 
Grup Planeta i el Grupo Zeta, davant dels reptes de la revolu-
ció tecnològica. “D’aquí deu anys veurem el que en queda”, ha 
dit. El director de TV3 ha explicat també les dificultats que es 
viuen en el relleu generacional dels mitjans ja que “surten més 
periodistes de les facultats dels que es jubilen i, a més, quan 
comencen a treballar estan més mal pagats”. En aquest sentit, 
ha posat de manifest “l’existència de dobles escales salarials i 
condicions laborals més precàries”.

No obstant, el director de TV3 ha remarcat que l’aparició del nou 
paradigma en els mitjans representa una porta a l’esperança 
per a la noves generacions de periodistes ja que, segons ell, 
ara tenen instruments per tirar el seu propi mitjà “com un portal 
digital o un diari temàtic”. “Sempre es buscarà algú que doni la 
informació”, assegura. Segons ell, els periodistes també tenen 
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ara com a repte redefinir l’ofici i construir nous prescriptors ja 
que “ara tothom envia informació a través de Facebook, Twitter, 
whatsapp”. “Abans una informació la donava un diari i ningú 
ho qüestionava; ara no se saben les fonts i les correccions són 
continues”, afegeix.

Sanchis ha remarcat també la pèrdua de difusió i d’influència de 
la premsa en paper. També ha parlat de la premsa digital que 
ha posat com a exemple de la pluralitat existent a l’oferta de 
mitjans actuals a Catalunya. “Aquí tenim diaris digitals com Vi-
laweb.cat, Naciodigital.cat, elnacional.cat, o bé Cronicaglobal.
com, tots ells fundats i dirigits per periodistes”, ha dit. “L’accés 
a la informació s’ha democratitzat i això garanteix la pluralitat”, 
ha assegurat, un fet que ara “fa impossible trucar i dir això no 
ho publiqueu”. “Sempre hi ha algú que explicarà els fets”. Vicent 
també s’ha referit a la publicitat que, segons ell, “s’ha dispersat; 
ara se’n va a Google, Facebook i Youtube i, a més, la gent no 
està disposada a pagar per continguts”.

A la part final de la seva conferència, Sanchis ha explicat l’esforç 
que està fent TV3 per no quedar fora de joc en la transformació 
digital i la fragmentació de les audiències. Tot i així, creu que 
l’aposta de la televisió catalana ha de ser per canviar el model 

en el futur i convertir-se en una fàbrica de continguts. També 
ha subratllat que el fet de ser líders, “amb unes audiències que 
no es troben enlloc a Europa” i els nombrosos estudis de qua-
litat als quals se sotmeten avalen l’actual gestió i programació. 
(Foto: Monmar Comunicació)
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Vara-Miguel: “El problema del 
model de negoci dels editors no 
és d’ingressos sinó editorial, de 
producte”
Per Lluís Cucarella / Laboratorio de Periodismo

Alfonso Vara-Miguel, 
llicenciat i doctor en Pe-
riodisme per la Universi-
tat de Navarra, així com 
director del Seminari 
d’Informació Econòmi-
ca, és especialista en 
models de negoci de la 
premsa i responsable, 
juntament amb Aveli-
no Amoedo, i Samuel 
Negredo, d’ editar a 
Espanya i destacar i ex-
treure conclusions del 

Reuters Institute Digital News Report, un estudi internacional 
que cobreix 37 països, en què es detecten les tendències en 
periodisme i comunicació i que ja s’ha difós des d’aquest but-
lletí.
  
Vara-Miguel considera que Espanya va relativament endarreri-
da en el pagament per continguts perquè no ha existit mai una 
cultura molt estesa del pagament per informació, fins i tot abans 
de l’arribada d’internet. Assegura, però, que només la diferen-
ciació, basada en la qualitat i en oferir un producte únic, pot 
ajudar a incrementar el nombre de subscripcions. Subratlla, així 
mateix, que el problema del model de negoci dels editors no és 
un problema d’ingressos sinó editorial, de producte.

Estem assistint a una creixent tendència a la implantació 
de murs de pagament en els països anglosaxons i nòrdics, 
però aquesta inèrcia, malgrat alguns tímids intents, no es 
consolida a Espanya. Un informe de l’FIPP situa l’Estat es-
panyol encara en els mercats immadurs pel que fa a paga-
ment per continguts i el Digital News Report mostra que 
només un 11% estaria disposat a pagar per ells. Què està 
provocant que Espanya vagi a la cua en aquesta tendèn-
cia? Quin és aquest fet diferencial que està retardant a 
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l’Estat espanyol l’enlairament de la política de “subscrip-
tion first”?
A Espanya no hi ha hagut una cultura molt estesa del pagament 
per informació. No l’havia abans d’Internet, quan aproximada-
ment només un deu per cent de la població adulta comprava 
premsa habitualment, ni tampoc existeix ara, amb Internet, on 
com assenyala el nostre informe, el percentatge de pagament 
per notícies digitals ronda el 11 per cent. Com en qualsevol 
mercat, el comprador sospesa el benefici esperat que li pot pro-
porcionar un servei amb el cost, ja sigui temps o diners. En un 
mercat tan saturat i abundant com és el de la informació, la 
majoria de la població pot satisfer la seva necessitat d’estar 
informat en general del que passa per Espanya i pel món sense 
haver de pagar ni un euro.

Com creu que evolucionarà el mercat de subscripcions di-
gitals en els propers anys a Espanya?
Les dades de l’informe mostren una tendència molt lenta 
d’increment en aquesta modalitat de pagament per notícies di-
gitals. Aquesta és la bona notícia. La dolenta, és que aquestes 
subscripcions estan substituint les molt més rendibles subscrip-
cions a edicions impreses.

Què haurien de fer els mitjans per revertir la situació pel 
que fa a subscripcions digitals?
Diferenciar-se. En un mercat caracteritzat per l’abundància 
d’oferta informativa, la diferenciació a través del producte o de 
la marca és l’única via de la supervivència per als mitjans de 
comunicació. Han convèncer els lectors que el que pagaran val 
realment la pena pagar, per tractar-se de continguts de quali-
tat, diferenciats, únics. Òbviament els mitjans no poden aspi-
rar a que tota la població pagui perquè el nivell d’interès mitjà 
per l’actualitat és satisfet amb els continguts gratuïts. Però sí 
que poden dirigir-se a aquest públic culte, amb alt interès en 
l’actualitat, que consumeix més mitjans que la majoria i els de-
dica més temps de lectura, i que a més, té certa costum de 
pagar per informació.

En pagament per continguts, emergeix una tendència que 
és la donació, un pagament per proximitat ideològica o 
emocional amb el mitjà. Pot convertir-se en una forma de 
finançament dels mitjans espanyols o les dades apunten 
cap a una opció molt limitada en la seva progressió?
La majoria dels mitjans digitals que estan tenint èxit i viabilitat 
es caracteritzen no només per diferenciar-se sinó per obtenir 
els seus ingressos a través de múltiples vies. En aquest sentit, 
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la donació pot arribar a ser una font de finançament addicional, 
molt important per a aquells mitjans que aconsegueixin dife-
renciar-se i convertir-se en un referent per a una comunitat. El 
gran avantatge de la donació, és que el lector no paga pròpia-
ment per la informació, sinó per una forma de veure la vida, la 
política, la societat, l’economia... És el resultat d’un vincle més 
estret, fins i tot emocional, entre el mitjà i el seu públic, i per 
tant, amb més probabilitats de romandre en el temps.

  
La publicitat digital tampoc està aportant la part que es 
perd de publicitat dels mitjans impresos. Facebook i Goo-
gle segueixen portant-se gran part de la inversió que es 
realitza en publicitat digital. S’aposta per un model “bulk” 
a CPM, que en part, possiblement, obliga a banalitzar els 
continguts per aconseguir més pàgines vistes i més clics, 

però tampoc salva els comptes d’explotació. Per on poden 
passar les solucions perquè la publicitat torni a ser una font 
d’ingressos com ho va ser abans o almenys s’aproximi? 
Solucionaria alguna cosa un acord entre editors com s’està 
experimentant a França o ara a Gran Bretanya?

La publicitat mai serà el que va ser per als mitjans de comunica-
ció perquè els anunciants segueixen a la gent. I la gent ara ma-
teix està a Facebook, a Google, a Instagram, You Tube... Aquí 
és on dipositen el seu temps i atenció. Fins la televisió, reina 
absoluta durant anys en la captació de publicitat, ha perdut la 
seva posició de domini, almenys en EUA A Espanya segueix te-
nint una posició dominant, però en declivi en part per la tendèn-
cia de consum de continguts audiovisuals de les generacions 
més joves, completament allunyades del que podem anomenar 
“televisió convencional”. Pel que fa als acords entre editors, se-
ria errar en el diagnòstic. El problema del model de negoci dels 
editors no és problema d’ingressos sinó editorial, de producte.

Espanya és un dels països en els quals, segons l’estudi, més 
preocupen les falses notícies a Internet. Es deu al fet que a Es-
panya hi ha més notícies falses o una major sensibilització? En 
aquest cas, per què aquesta percepció a Espanya? Potser els 
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polítics espanyols abusen més d’aquesta expressió per danyar 
la reputació de mitjans que no els són còmodes?
No tenim dades per respondre a la pregunta, però al meu en-
tendre, l’enrarit clima polític viscut a Espanya en l’últim any no 
ha contribuït a millorar la confiança dels espanyols en els mi-
tjans, sinó més aviat el contrari. En general, enmig de crisis 
polítiques, els ciutadans tendeixen a replegar-se en les seves 
pròpies opinions (i mitjans), infravalorant les dels altres, el que 
condueix a una polarització social i també mediàtica. Ho demos-
tra el fet que la gent tendeix a confiar més en els seus mitjans 
preferits que en els mitjans en general. Tampoc cal responsabi-
litzar únicament als ciutadans: per exemple, durant la crisi ca-
talana s’han observat males pràctiques per part de determinats 
mitjans de comunicació, orientades a impulsar la seva pròpia 
agenda política i el seu particular enfocament del conflicte.

(...) 

Aquest any, el Digital News Report analitza també el grau 
d’alfabetització mediàtica; és a dir, el nivell de coneixement 
bàsic que els internautes tenen dels mitjans d’informació. 
Els resultats no són molt esperançadors. A què es deu 
aquesta falta de coneixement? Hauria d’introduir-se 

d’alguna manera l’alfabetització mediàtica en edats prime-
renques escolars?
Al meu entendre, el problema de l’alfabetització mediàtica és 
molt més ampli. El que realment ens ha de preocupar és si es-
tem formant ciutadans aborregats i mancats de sentit crític, o si 
per contra s’aposta per formar persones cultes, curioses, llegi-
des, que es facin preguntes sobre com funciona el món, l’home 
i, per descomptat, la informació. (Foto: perfil Twitter)
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Evolució dels mitjans de comunicació 
en l’última dècada
Per Digimedios

Les dificultats econòmiques dels mitjans, derivades del canvi 
estructural provocat per la digitalització, agreujat per la crisi 
econòmica, els estan obligant a buscar noves fonts d’ingressos, 

o revitalitzar altres ja conegudes. En aquest context una de les 
fonts que més se citen són les vendes per continguts, ja si-
guin subscripcions, en el cas dels mitjans informatius, o abona-
ments, en els mitjans d’entreteniment com la televisió.
 
No hi ha dubte que les experiències en els últims anys d’alguns mi-
tjans (principalment nadius digitals) han llançat alguna esperança 
sobre això. Les xifres de subscriptors (o simpatitzants o socis, en 
el cas dels que es decanten per la membre) eren insospitades fa 
anys. Ara bé, cal atendre a les xifres bàsiques per intuir que es 
tracta d’una font d’ingressos que mostrarà les seves limitacions.

Però, de la mateixa manera, l’evolució de les vendes al nombre 
d’exemplars de diaris (és a dir, les vendes a través dels quios-
cos) i de les subscripcions permeten deduir que ens trobem 
davant d’una tendència que resultarà difícil invertir.

El fet que a l’Estat espanyol, tradicionalment, les vendes 
d’exemplars de diaris les hagi realitzat un percentatge molt re-
duït de la població (al voltant del 10% en els millors moments) 
convida a pensar que és la part del públic més procliu a invertir 
en informació la que mostra aquestes tendències descendents.
I si s’atén als mitjans més bolcats en l’entreteniment, com la 
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televisió de pagament, les estadístiques mostren que si bé el 
nombre d’abonats està experimentant un gran creixement, si es 
creua aquesta dada amb el dels ingressos generats pel gruix 
dels operadors (que recull la CNMC) la tendència és descen-
dent i els més de 400 ingressos per abonat de 2008 s’han reduït 
en, aproximadament, un terç.

D’altra banda, la paquetització de les tarifes dels operadors de 
telecomunicacions fan difícil saber si la raó última de la presèn-
cia de la televisió a les ofertes (i el creixement dels abonats) 
es deu més a un genuí interès pels continguts televisius que a 
l’escassetat d’ofertes competitives en els paquets amb menys 
serveis integrats (per exemple fibra i mòbil).

I, mentre els hàbits de consum canviaven, què succeïa en el 
món dels mitjans pel que fa a les seves fonts de finançament?

Pel que fa a la publicitat, el primer que cal recordar és que, 
entre 2008 i 2017, la inversió publicitària va baixar el 31% al 
passar de 6.517,2 milions a 4.486,6 milions, segons dades de 
l’informe i2p. I aquesta última xifra es va assolir després de 
quatre anys de creixements, el que obre la porta a la possibilitat 
que estiguem davant d’un canvi estructural del mercat espanyol 

i que calgui anar adaptant-se a uns volums de recursos econò-
mics significativament inferiors als d’abans.

D’altra banda, a mesura que passaven els anys, la inversió 
publicitària es va anar redistribuint la mateixa manera que ho 
van fer els consumidors d’internet i de mitjans. Si la inversió 
en mitjans digitals representava el 2008 el 4,6% del total, una 
dècada més tard arribava al 18,7%. Catorze punts de quota 
que aquests mitjans van arrencar, principalment, als diaris, les 
revistes i la ràdio, ja que la televisió va aconseguir mantenir la 
seva lleugerament per sota del 50%.

Ara bé, el 48% de la inversió en televisió en 2008 significaven 
3.146.000 d’euros, mentre que el 49% de 2017 eren 2.178,4 
milions, un 30,7% menys.

L’evolució de la inversió publicitària i el seu repartiment entre 
mitjans digitals, televisió i resta dels mitjans, de la mateixa ma-
nera que succeïa amb el consum, no deixa cap dubte: el món 
digital avança a gran velocitat.

Ara bé, semblant desenvolupament no ha d’eclipsar què 
està succeint dins del repartiment de la inversió. Com abans 
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s’apuntava, la televisió manté una quota de la inversió propera 
al 50% i, a més, supera àmpliament a la inversió en altres mi-
tjans, inclosos els digitals. En 2017, la televisió va recollir els 
esmentats 2.178,4 milions d’euros, enfront dels 841.300.000 
dels digitals (no es considera la publicitat contextual) i els 
1.466,9 milions de la resta dels mitjans.

No menys rellevant és el fet de com es reparteixen dins de cada 
mitjà aquestes quotes, aspecte que s’abordarà en analitzar 
l’evolució de cadascun dels mitjans al llarg de la dècada.

En la dècada que va, 2008 2017, la indústria espanyola 
dels mitjans de comunicació (considerant els d’informació i 
d’entreteniment) ha patit una autèntica convulsió, provocada 
per la digitalització. L’expansió d’internet i, molt especialment, 
la proliferació dels terminals mòbils ha aflorat uns hàbits de 
consum diferents als vigents fins aleshores.

La plasmació gràfica d’aquest fenomen mostra com, des del 
començament de la crisi econòmica (i podria dir-se que malgrat 
ella), el temps dedicat pels espanyols a l’ús de la xarxa no ha 
deixat de créixer, en detriment del dedicat als mitjans. Un des-
cens del consum de mitjans que ha estat més acusat en els 
impresos i menys en els audiovisuals.
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Es pot fer periodisme a YouTube?
Per Marta Alemany, periodista / Report.cat

  

“La persona que havia pensat que no era ningú, pot arribar a 
ser algú. Aquest és el poder de YouTube. Aquest és el teu po-
der. El de tots vosaltres”.

Així es defineix YouTube a sí mateix. La plataforma ja no és 
aquella del 2008, quan un dels seus creadors la va estrenar 
amb un vídeo d’un zoo. Ara, YouTube compta amb més de mil 

milions d’usuaris que visualitzen vídeos una mitjana de mil mi-
lions d’hores diàries, i no només per veure gats sinó per qualse-
vol motiu, el que ha convertit YouTube en el segon buscador del 
món més utilitzat després de Google. Tenint en compte el gran 
ús i trànsit de la plataforma, és evident que tot tipus de mitjans 
de comunicació no han volgut perdre l’oportunitat d’agafar un 
pessic d’aquestes cerques de milions d’usuaris.

La gran majoria d’ells allotja als seus canals petites peces que 
resumeixen les notícies destacades del mes o clips del que han 
mostrat per televisió, com la BBC o Associated Press. Però, tal 
i com apunta Ramón Salaverría, vicedegà d’investigació de la 
facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra i subdirec-
tor del Center for Internet Studies and Digital Life, “anomenar 
‘periodisme digital’ a aquestes peces no té sentit. Avui en dia, 
tot el periodisme que es fa a la televisió, a la ràdio i fins i tot a 
les publicacions impreses és digital ja que en totes les fases de 
la cerca, contrast i contextualització de les peces es fan servir 
aquests canals. Seria encertat dir que al segle XXI, tot el perio-
disme és digital”.

“Dins d’aquest ús generalitzat, –prossegueix– hi ha un perio-
disme particular que utilitza, s’expressa i es difon únicament a 
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les xarxes, al ciberespai. I aquest és el que, des de fa quinze 
anys, anomenen ‘ciberperiodisme’. Si fem cas de la definició, 
els canals dels mitjans esmentats no fan estrictament ciberpe-
riodisme ja que no hi ha una estratègia, un contingut adaptat 
ni una narrativa digital. Simplement, utilitzen aquesta popular 
plataforma per allotjar-hi continguts”.

Sortida professional
Periodismo&Misterio és el canal de la periodista Lourdes 
Gómez, un dels exemples de ciberperiodisme a YouTube. 
Aquesta extremenya treballa en el programa de la televisió 
168 Horas de Canal Extremadura i combina aquesta feina amb 
col·laboracions en altres programes i ràdio i publicacions a re-
vistes especialitzades de misteri. Admet que YouTube ha sigut 
una de les grans portes que l’ha portat a trobar oportunitats de 
feina que abans no s’hauria imaginat.

“Estava a Cáceres visitant unes runes i vaig decidir provar de 
fer un Facebook Live (vídeo de Facebook retransmès en di-
recte). Em semblava anecdòtic, però després de fer-ho vàries 
vegades em vaig adonar que no era així, que era la nova rea-
litat del periodisme. Els vídeos que només tenien un parell de 
minuts tenien molt d’èxit, molt més que els textos llargs que 

escrivia al blog. I així va ser com vaig decidir crear el canal”, 
explica. Actualment, amb quasi 20.000 subscriptors, Gómez ho 
combina amb les altres feines i hi dedica les mateixes quanti-
tats d’hores que requeriria “qualsevol altra notícia en qualsevol 
altre mitjà”.

Tenir èxit a YouTube es deu, en part, al gran nombre de visua-
litzacions que tenen els vídeos, al nombre de subscriptors i al 
contingut. Per això, Gómez té clar que si vol fer créixer el canal, 
els seus vídeos no només han d’aportar contingut periodístic, 
sinó que també han de jugar segons les regles de la plataforma. 
“Si parlo d’una aparició que hi ha hagut en una església durant 
una missa, no titularé el vídeo ‘Miracle ocorregut a l’església X’, 
com titularíem en un diari sinó ‘La miraculosa hòstia sagrada’ 
per a que els usuaris tinguin curiositat i vegin el vídeo. Després, 
el contingut ja el tracto de forma més seriosa i professional”, 
exemplifica.

La perversió de la informació
La necessitat d’atraure l’atenció, retenir els usuaris i aconseguir 
subscriptors fan pensar, però, que realitzar clips informatius se-
riosos és inviable. O almenys això és el que opina Salaverría. 
“Per a tenir realment un tractament periodístic complert els hi 
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falta, a tots els vídeos, una major contextualització: per què ha 
passat el que s’explica? Quines són les causes? I les conse-
qüències? Com i a qui afecta? YouTube no és un mitjà perio-
dístic ben desenvolupat, és un lloc ple de píndoles de vídeos 
independents que no aporten major informació més enllà del 
que estan tractant”, sentencia.

“Aquí ens costa veure-ho com una plataforma que no sigui per 
nens o per escoltar música, però a YouTube s’hi pot fer carrera 
i es pot fer periodisme seriós i rigorós”, contradiu l’extremenya. 
“Hem d’acceptar que la realitat ha canviat i,o bé pugem al tren, 
o es farà massa tard. El periodisme molt seriós no funciona del 
tot a YouTube per la simple raó que el gruix de públic és jove”, 
explica. “Per això –afegeix– he après a fer titulars cridaners 
i impactants, per atraure l’atenció i, en el contingut, tractar el 
tema amb la seriositat i rigorositat. Tampoc tenim motius per fer 
periodisme avorrit. Nosaltres tenim la capacitat de fer-lo inte-
ressant i impactant sense deixar la professionalitat de banda”.

“Es pot combinar perfectament l’entreteniment i la naturalitat en 
comunicar el contingut amb un periodisme seriós, sincer i ho-
nest”, explica Guillermo González. Aquest periodista esportiu 
de 28 anys gestiona amb dos amics periodistes, tres canals a 

YouTube sobre futbol com són Campeones (485.000 subscrip-
tors), Sabor a Fútbol (quasi 27.000 subscriptors) i Charlas de 
Fútbol (quasi 44.000 subscriptors).

El primer canal és un cas d’èxit a Espanya i, amb l’experiència 
d’estar treballant en la tercera temporada, González pot asse-
gurar que, més que la professionalitat i rigorositat dels seus 
vídeos, “la gent aprecia la manera en com ho comuniques. 
L’aspecte important és que quan tinguis un tema ho expliquis 
de manera que enganxis a la gent. No veig pas que entreteni-
ment i informació hagin d’estar separats”.

Interacció amb l’audiència
“La clau de l’èxit d’aquest tipus de plataformes rau en l’aplicació 
de conceptes que trenquen amb les mecàniques tradicionals”, 
afirma Salaverría. L’acadèmic es refereix al fet que a YouTube 
no hi ha horaris d’emissió i que la plataforma suggereix altres 
peces segons els vídeos que es consumeix, oferint així una 
experiència d’usuari molt bona.

Per la seva part, l’autora de Periodismo&Misterio ressalta que 
cadascú és el seu propi cap en un mitjà.  “No hi ha presses, no 
hi ha horaris, ho pots fer quan vols i la gent té contacte directe 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.youtube.com/channel/UCQZOXDKNhbPbQuYUWlRBTmA


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

amb tu sense que necessitis cap tipus de producció”, assegura. 
Precisament, Gómez ha optat per elaborar vídeos sempre en 
directe ja que no té prou temps per editar-los. Abans de fer-los, 
es documenta, es prepara el tema, busca imatges, fonts, busca 
companys que hi vulguin participar i tinguin altres opinions o 
bé els truca en directe, i aprofita per llegir els comentaris que 
li deixa la gent. Això últim, segons ella, és molt important. “Em 
vaig adonar que agrada molt que citis a la gent en directe. Tam-
bé es donen situacions que no et planteges, com que algú com-
plementi i retroalimenti el que estàs comentant sobre OVNIS, 
enriquint molt l’espai”, explica.

Per la seva part, Guillermo González assegura que la interac-
ció amb l’audiència és una de les coses que més aprecia. “Et 
puc dir que entre 200 i 300 subscriptors ens escriuen diàriament 
quins gustos tenen, quins hàbits tenen, què opinen d’alguns 
temes, quins són els seus jugadors preferits…”, afirma. També 
creu que el fet d’haver après a usar un mitjà audiovisual des de 
zero és una gran avantatge ja que incrementa en gran mesura 
l’autonomia. “Quan vaig començar la carrera, no m’esperava que 
arribaria a saber editar, a saber buscar plans bonics, a comunicar 
de manera diferent… el fet que cada dia hagis de ser tu qui ha de 
treballar i buscar-se les garrofes és molt positiu”, conclou.

Els tres presentadors de Campeones dediquen entre deu i 
onze hores diàries a cada vídeo. L’han d’editar, gestionar-lo per 
les xarxes socials, organitzar els continguts, actualitzar el que 
s’havia pensat el dia anterior a la gravació, etc. “Són molts pro-
cessos”, detalla González. “Fer un vídeo a YouTube no és tant 
fàcil com la gent pensa. Conec a varis Youtubers i els que estan 
millor valorats treballen com bèsties i dediquen moltes hores al 
seu canal”, admet.

Monetització i patrocinadors
I tota aquesta feina, com es pot retribuir? Youtubers com Ru-
bius i Vegetta, entre d’altres, estan molt ben pagats per gravar 
vídeos mentre juguen a la Play, i això ens porta a pensar que 
disposar d’un canal a la plataforma vol dir guanyar fortunes. 
“Jo no visc de la plataforma i, de fet, no m’ho puc plantejar en 
aquests moments”, admet Gómez.

Mentre que aquesta sí sembla ser una bona sortida professio-
nal i una bona carta de presentació, viure-hi només un s’ho pot 
plantejar a llarg termini. “És arriscat entendre YouTube com el teu 
únic mitjà de supervivència ja que la remuneració arriba amb el 
pas del temps, com l’hi ha passat a la meva parella, que després 
d’uns anys ja viu de YouTube”, il·lustra aquesta periodista.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

En aquest sentit, l’oferta i la demanda es compleix també pels clips 
digitals: si hi ha una demanda desatesa i pots atendre-la, l’èxit és 
més que probable. Aquest ha estat el cas de Campeones que, tot 
i que sembla estrany, ha triomfat perquè “no hi havia cap canal de 
futbol de llengua espanyola a YouTube”, explica González.

Abans d’aventurar-se al 2015 en la seva creació, els tres perio-
distes van realitzar un estudi i anàlisis del mercat. I com que hi 
van veure possibilitats, van aprofitar el buit. “Vam començar a 
crear continguts digeribles, poc complicats, fàcils de consumir 
i d’entreteniment de trenta minuts. Poc a poc vam començar a 
generar reconeixement cap a la nostra marca, i així fins avui”, 
recorda González. Actualment, amb quasi 560.000 subscriptors 
entre els tres canals, ja viuen únicament de YouTube.

I com és això? El canal Sabor a Fútbol, on hi ha pocs vídeos 
que arribin als deu minuts de continguts, té com a protagonista 
principal Mahou. “El benefici econòmic que tens de les visualit-
zacions dels teus vídeos és ínfim, d’on realment traiem un sou 
és dels patrocinadors. Després d’haver guanyat un reconeixe-
ment a la plataforma, Mahou ens va contactar i vam obrir un 
canal amb ells com a patrocinador. Nosaltres decidim quin tipus 
de contingut fem i ells hi posen la marca”, explica González.

Qui més en treu rendiment?
“Nosaltres busquem marques per a Youtubers i Youtubers per 
als briefings de les marques. Tenim un doble objectiu amb els 
youtubers: incrementem la seva audiència millorant el seu posi-
cionament, entre altres, i incrementem els seus ingressos amb 
col·laboracions amb patrocinadors, per exemple”, explica Patri-
cia González, cap de màrqueting de 2btube, agència que està 
a cavall de la publicitat i la representació de talents.

L’empresa va néixer al 2014 quan un holandès i una francesa, 
seguint el moviment de les audiències, van apostar per aquesta 
plataforma de vídeos. Com a partners de YouTube, 2btube té un 
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software que permet gestionar i monitoritzar els continguts dels 
youtubers que representen a més dels seus drets digitals. Un 
temps després, van ampliar la seva oferta i van establir un ca-
tàleg de serveis que ofereixen als gestors de continguts. “Avui 
en dia, més que una multichannel network som una agència de 
representació de talents digitals, una productora digital (perquè 
elaborem molt contingut propi) i una agència creativa que uneix 
talents amb marques”, detalla Patrícia González.

Com ells, moltes empreses han desenvolupat la seva secció 
destinada a continguts audiovisuals digitals com és el cas de 
Boomerang o el conglomerat Shine Iberia TV amb Tubewok, i 
d’altres que se centren en determinats serveis de representació 
com BrandTube o la mateixa 2btube.

Està clar que l’auge de figures com la youtuber Dulceida (Aida 
Domènech) i la seva rendibilitat econòmica en vendes de pro-
ductes ha provocat l’aparició d’una sèrie de negocis al seu vol-
tant. “Nosaltres traiem un percentatge dels beneficis que gene-
ren els canals que representem”, explica la cap de màrqueting de 
2btube. “Majoritàriament, –prossegueix– se situa entre un 70–30 
a favor del talent a través d’un contracte anual. Pel que fa a les 
marques, treballem amb més de cent-cinquanta i de tot tipus”.

El volum de feina d’una empresa com 2btube mostra la importàn-
cia del fenomen dels youtubers. Tenen un equip comercial que 
dóna a conèixer els seus clients. En aquests moments, gestionen 
550 canals, la meitat dels quals aproximadament són youtubers 
destacats (amb més de 100.000 subscriptors) i la resta forma 
part de l’escola de YouTube, on es concentren en fer-los créixer. 
D’aquests 550, sortits després d’haver-ne refusat uns 5.000; en-
tre 100 i 150 canals tenen un sou mínim de 800 euros al mes, el 
que per a aquesta empresa implica que ja poden viure de YouTu-
be. Els seus youtubers més destacats pertanyen als gèneres del 
gaming, l’entreteniment general, l’estil de vida, continguts infan-
tils i musicals. Ni un, doncs, d’informació periodística.

Experiència global
“YouTube és bo pels periodistes. Abans, quan acabaves la ca-
rrera tenies poques sortides laborals i si no et contractaven en 
cap dels mitjans que existien, no podies fer res. En canvi ara, 
gràcies a la plataforma pots crear el teu propi mitjà de comu-
nicació (perquè té la seva pròpia audiència, el pots fer créixer 
i et permet vendre-ho a les marques) i del tipus que tu vols: 
d’informació, safareig, humor… i això fa que qualsevol periodis-
ta tingui les portes obertes a treballar en un mitjà de comunica-
ció”, detalla Patrícia González.
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Com la resta de fonts consultades, ella també creu que la pla-
taforma ofereix avantatges com l’experiència amb la realització 
de guions, l’edició, l’aprenentatge de disseny gràfic, la gestió de 
les xarxes socials i desenvolupen la responsabilitat i la constàn-
cia de pujar contingut amb certa freqüència perquè l’algoritme 
de la plataforma ‘treballi amb tu’”, explica González. A més, els 
periodistes també aprenen conceptes de màrqueting amb con-
ceptes com ROI, branding, KPI’s i, sobretot, amb la creativitat.

“A més a més, encara que a algú li agradi quelcom molt concret, 
això també té el seu nínxol al qual s’hi pot arribar. Els mitjans 
de comunicació tradicionals són massius i intenten arribar al 
màxim de gent possible. Amb YouTube no fa falta ja que un pot 
connectar amb gent que té mateixa passió”, conclou aquesta 
experta.

(...)

Estem, doncs, davant de tot un nou fenomen que no para de 
créixer. Influencers, instagramers, bloggers, gestors de contin-
gut, youtubers… tota una nova nomenclatura que intenta definir 
les noves generacions que desenvolupen la seva feina a través 
de les xarxes digitals. Si els periodistes que fan informació, ja 

sigui barrejant-hi entreteniment o no, segueixen incrementant 
en aquesta plataforma, com els hauríem d’anomenar? “Jo pre-
fereixo que diguin que sóc un periodista que fa contingut a You-
Tube. No que sóc un influencer”, aclareix Guillermo. Ho deixa-
rem així, doncs. (Fotos: Ctidoma  i Fundació Sabadell)
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Sónar+D: La fi dels autodidactes 
digitals
Per Josep Lluís Micó / La Vanguardia  

 
La majoria de nosaltres viu a la xarxa. És el mitjà privilegiat que 
utilitzem per comunicar-nos amb amics, parents i companys. 
També el suport a través del que duem a terme gestions profes-
sionals i tasques públiques o privades. Ho fem amb els nostres 
dispositius mòbils, amb l’ordinador de casa i amb el de la feina, 
amb tauletes, consoles, objectes connectats com rellotges o 
cotxes, etc. I tot i això, gairebé ningú ha rebut ni rebrà formació 
sobre aquestes plataformes.

Un bon dia vam començar a emprar aquests aparells ja 
moure’ns per aquesta esfera. Alhora que ens equivocàvem, 
anàvem descobrint possibilitats i solucions per als problemes 
que se’ns plantejaven. Un dels grans mèrits del Sónar+D, la 
fira tecnològica del festival homònim que s’ha fet a Barcelo-
na recentment, és que ha aconseguit que milers de joves que 
principalment havien acudit a l’edició de 2018 amb el objectiu 
de divertir-se amb la música (fonamentalment, electrònica) es-
tiguin interrogant sobre aquestes qüestions i de moltes altres 
lligades a l’anomenada “quarta revolució industrial”.

L’ocasió convida a preguntar-se (sempre amb el telèfon 
intel·ligent a la mà, la càmera encesa i el like a la punta dels 
dits) perquè no hem rebut ajuda per interpretar qui és qui a in-
ternet, què volen de nosaltres les empreses i institucions, com 
ens hem de relacionar amb altres usuaris particulars, per què 
ens convé formar part de determinades comunitats o per què és 
una imprudència donar certs consentiments.

Ni tan sols el sol encegador del migdia permet oblidar que la 
base ètica i moral del món físic (offline) és vàlida a la Web, però 
que no n’hi ha prou amb això. Ni les escoles ni les universitats 
ni les administracions ni les associacions ni les famílies resolen 
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aquestes mancances. En el fons, tots som autodidactes a la 
xarxa i en la superestructura digital que ens envolta. Per aques-
ta raó és tan apropiada la comesa divulgadora de les conferèn-
cies i tallers del Sónar+D.

A la capital catalana, es va comprovar que el big data, la 
intel·ligència artificial, la robòtica, la internet de les coses (és a dir, 
la connexió a la xarxa d’objectes que, a més, es poden vincular 
entre si) es troben ara mateix en ple escrutini públic, condescen-
dent o sever en funció de la posició que ocupi l’analista en la se-
qüència que va de la tecnofòbia irracional a la tecnofília acrítica.

Responsables de companyies com Google Magenta, Pandora 
i Bandcamp expliquen a la fira tecnològica com són capaços 
d’entendre de quina manera prenen (i van a prendre) les deci-
sions milions de clients, gràcies als algoritmes. Per exemple, els 
tecnòlegs Ian Rogers i Mat Dryhurst assenyalen que no es pot 
parlar del futur del Web sense comptar amb el blockchain, que té 
el potencial de transformar la creació i l’intercanvi en articles com 
la música. Igualment, Playing With Trash, instal·lació de realitat 
híbrida del laboratori Tactical Tech, faculta els visitants a activar 
objectes físics des d’un entorn de realitat virtual. La novetat, en 
aquests aspectes, és absoluta. (Foto: El Confidencial)
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