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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els periodistes locals alerten que treballen molt per al digital però que segueixen el mateix ritme en el paper, 
“i així és difícil la qualitat”
D’AQUÍ I D’ALLÀ: S’obre la 4a edició del Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació

COMUNICACIÓ DIGITAL
Newsadoo reinventa el diari i llança “Spotify for News”

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Intel·ligència Artificial: mite contra la realitat en el món de la publicitat digital

NOVES EINES
Tres aplicacions gratuïtes per crear efectes únics i millorar les imatges de l’smartphone 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El mòbil ja ha avançat a l’escriptori en trànsit, però com ha canviat això la navegació en línia? 

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Bones pràctiques en Publicitat Nativa i Branded Content
TRIBUNA: Big data: com l’ús de dades digitals pot portar importants beneficis als mitjans
ENTREVISTA: Rafael Martínez de Vega (Vocento): “La publicitat local s’està mantenint”
ANÀLISI: Algunes claus essencials de la reinvenció de The New York Times per a comunicadors
DOSSIER: El Financial Times barreja periodisme amb actuacions per atraure a públics més amplis
OPINIÓ: Comunicar amb èxit amb els consumidors de la Generació Z
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Els periodistes locals alerten que 
treballen molt per al digital però que 
segueixen el mateix ritme en el paper, 
“i així és difícil la qualitat”
Per Next Idea Media i AEC

El Medienhaus Wien (una societat privada d’investigació i 
formació fundada l’any 2005, que desenvolupa projectes 
d’investigació pràctica sobre periodisme) ha dut a terme una 
enquesta a Àustria sobre com estan encarant els mitjans locals 
la transformació digital, però que pot perfectament extrapolar 
per la tipologia dels mitjans. En concret, va preguntar a 175 
periodistes locals en tota Àustria: “com funcionen en aquests 

moments els diaris locals? On veus desafiaments i com jutges 
el futur de la indústria?”

L’estudi es va limitar als mitjans impresos i les seves webs on-
line. Els periodistes locals de ràdio i televisió no van ser objec-
te de la investigació (especialment per poder-lo comparar amb 
l’estudi nord-americà realitzat pel professor Damian Radcliffe i 
el Professor Christopher Ali, del Tow Center for Journalism a la 
Universitat de Columbia).

Les principals conclusions de l’estudi a Àustria són:

1. Digitalització.- Els periodistes ja passen més temps i es-
forç amb les tasques en línia, però curiosament el treball per a 
l’edició impresa no s’ha reduït. Això pot afectar la qualitat de la 
feina. Aquest detall és confirmat per l’enquesta:

El 81% dels enquestats diu que la seva càrrega de treball pe-
riodístic ha augmentat en els darrers 5 anys (només el 2% diu 
que és menor)

En els últims 5 anys, el 83% dels enquestats s’han involucrat 
més en el treball en línia.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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2. Qualitat i investigació.- La manca de recursos (pressió de 
temps, problemes de finançament sense resoldre) es percep 
com una amenaça per a la qualitat periodística.

Molts enquestats veuen la lluita per l’atenció dels lectors com 
un dels grans reptes en aquest moment, a causa de les miría-
des de fonts d’informació existents, que conflueixen a vegades 
a les xarxes socials i que el lector selecciona no sempre per 
criteris de qualitat o rigor periodístic.

3. Optimisme.- Els periodistes locals són optimistes sobre el 
seu propi treball, però especialment quan es tracta del futur de 
la seva indústria.

El 19% pensa que el seu propi treball és “molt segur”; al 72% 
diu que és “més segur” que l’any anterior.

El 94% qualifica el futur dels mitjans locals com a “molt positiu” 
o “més positiu” que l’any anterior

També en l’estudi comparatiu dels EUA, (Radcliffe / Ali 2017), 
el 61% va dir que pensa “molt” o “més positivament” sobre el 
futur dels mitjans locals i un terç (34%) va ser menys optimista.

Algunes conclusions:
La càrrega de treball en el periodisme local està creixent, es-
pecialment perquè s’ha de cobrir el treball en línia sense que hi 
hagi una reducció de l’esforç per a l’edició impresa. Atès que no 
hi ha hagut augment de plantilles, i atès que molts mitjans enca-
ra segueixen forçant la màquina en l’edició impresa, mantenint 
paginacions elevades, en molts casos per temes esdevinguts 
el dia anterior, i el resultat és una saturació dels periodistes. La 
manca de temps, malgrat l’esforç, acaba repercutint sobre la 
qualitat del periodisme, que és una de les vies per aconseguir a 
poc a poc subscriptors en línia de pagament.

Els periodistes locals estan buscant la professionalització i el 
seu nou rol periodístic en el context de la digitalització i la Web 
2.0 i hi ha una creixent preocupació per estar al dia, encara 
que no sempre s’aconsegueixen resultats per plans de trans-
formació mal dissenyats i mal executats o realitzats per càrrecs 
sense experiència en transformació de mitjans.

Els periodistes locals estan clarament convençuts que el seu 
treball té un bon futur, fins i tot en un entorn digital.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El Butletí us ofereix l’oportunitat d’aprofundir més en aquesta 
temàtica cabdal amb la lectura de l’estudi “Periodisme en tran-
sició. Una matriu per categoritzar el canvi i la innovació”, per 
Andy Kaltenbrunner, Austrian Academy of Sciences. CLICAR 
AQUÍ (Foto: Hksilicon.com)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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ACTUALITAT/ LA PRIMERA#firabarcelona

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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S’obre la 4a edició del Premi Ramon 
Barnils de periodisme d’investigació
Per AMIC

El Grup de Periodistes Ramon Barnils convoca, per quart any 
consecutiu, el Premi Barnils de periodisme d’investigació, un 
guardó que vol reconèixer i estimular la pràctica d’aquest pe-
riodisme. Es premiaran reportatges d’investigació en tres cate-
gories: obra inèdita, obra publicada i categoria local i comarcal, 

que tractin qüestions i problemàtiques que succeeixen o tenen 
un impacte clar sobre el país.
 
El període per enviar originals s’allargarà fins l’1 de novembre 
d’aquest any. Les bases del premi es poden consultar al web 
www.grupbarnils.cat/premibarnils. Enguany destaca com a no-
vetat la presentació exclusivament telemàtica de les obres, eli-
minant els suports físics (USB o similar).
 
Les obres inèdites han de ser exclusivament en format text, 
mentre que els treballs ja publicats poden ser en qualsevol 
format: paper, digital, radiofònic, audiovisual o multimèdia. El 
Premi busca guardonar reportatges que informin sobre fets o 
dades que hagin estat ocultes o hagin passat desapercebudes 
tot i ser rellevants. Es valorarà especialment la varietat i riquesa 
de tècniques d’investigació periodística emprades. El guardó és 
obert tant a periodistes com a estudiants de periodisme.
 
La primera edició del guardó va representar la recuperació i 
l’actualització del Premi Barnils que, amb el mateix nom, va do-
nar el setmanari El Temps entre el 2001 i el 2008 als Premis 
Octubre de la ciutat de València. La quarta edició del Premi 
és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, la DO Terra Alta, El Born 
Centre de Cultura i Memòria i el Diari ARA.

La inversió publicitària creixerà menys 
que el PIB aquest 2018, segons Zenith 
Vigía
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Tot i que la recuperació econòmica és una mica més visible a 
l’Estat espanyol, no sembla reflectir-se en el sector publicita-
ri on la inversió segueix clarament estancada. De fet, aquest 
2018 es preveu un creixement de la inversió menor que el PIB, 
una dada gens favorable per a la indústria.

Així ho confirmen els panelistes de Zenith Vigía, directius de mi-
tjans de comunicació que operen a Espanya, que disminueixen 
l’optimisme amb el qual van començar l’any i fixen el creixement 
de la inversió publicitària en mitjans convencionals per a aquest 
any en un 2,5%, dues dècimes menys del previst

Les previsions han anat disminuint a mesura que es confirmava 
que el primer semestre ha tingut una evolució pràcticament pla-
na. Per assolir la xifra prevista, el segon semestre hauria de ser 
molt positiu, cosa que, a la vista del que ha passat en les últimes 
setmanes, podria ocórrer.

Les millors previsions corresponen als Mitjans digitals: la in-
versió en publicitat en Mòbils creixerà un 10,0%; a Internet es 
produirà un creixement del 8,8%. En concret la inversió en Xar-
xes Socials, una part cada vegada més important d’Internet, 
creixerà un 11,4%; la inversió en Vídeo on Line augmentarà un 
10,9%.

A més de la previsió d’inversió també es redueixen altres indi-
cadors. L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) 
cau una mica més de sis punts i es queda en 56,5, un valor que 
reflecteix un sentiment encara molt positiu, entre “bo” i “molt bo” 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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però que confirma la lleugera tendència a la baixa que es ve pro-
duint des de començament de l’any.

L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) també cau 
una mica més de sis punts i es queda ara en 14,5, més a prop 
del valor “regular” que del “bo”. Ja fa algun temps que la per-
cepció de la publicitat es queda bastant per sota de la corres-
ponent a l’economia, cosa que abans no passava. Després de 
la sortida de la crisi i amb els canvis que ha comportat la digi-
talització, la inversió en publicitat ha de trobar el seu nou lloc.

Però hi ha un indicador que evoluciona positivament: la relació 
entre el nombre de sectors per als quals s’espera creixement 
d’inversió i el dels que s’espera disminució, que passa a ser ara 
1,71 enfront del 1,62 de fa dos mesos. En aquest cas els valors 
superiors a un són símptoma d’optimisme.

Com es pot veure, totes les variacions són molt lleugeres; ens 
trobem amb un mercat bastant pla en el que el més probable 
és que al final d’any la variació experimentada per la inversió 
publicitària sigui molt petita i quedi per sota del PIB i fins i tot de 
la variació de l’IPC.

El sector de l’Automòbil que està experimentant un important 
creixement en les vendes (del 9,1% a la primera meitat de l’any) 
és el que concentra les majors esperances dels panelistes 
pel que fa a increment de la seva inversió publicitària. També 
es confia en el creixement dels sectors de Banca i Finances, 
Transport i Turisme i Alimentació i Begudes. Feia temps que no 
apareixia un sector de gran consum entre els quals s’espera 
que creixin.

Per contra es tem que sectors com el de Telefonia, Telecomuni-
cacions i Internet, Serveis Públics i Privats i Cultura, Ensenya-
ment i Mitjans de Comunicació redueixin la seva inversió. 

El Mundial de Futbol i els dies previs han donat suport a una 
certa recuperació de la inversió. S’esperava més de l’actuació 
de la selecció espanyola i de l’eufòria consumista que sol por-
tar aparellat un triomf però en tot cas la repercussió ha estat 
positiva.

Previsions per mitjans
  
Les variacions sobre les previsions que es van obtenir al maig 
no són molt importants. En tot cas es mantenen les dues pos-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tures extremes: els majors creixements per als mitjans digitals i 
les caigudes per als mitjans impresos.

Les previsions d’inversió per mitjans es poden veure a la taula 
que acompanya aquest text. Es comparen amb les previsions 
elaborades al maig. A la tercera columna es representa el sentit 
de la variació. Un signe + indica que la previsió és ara millor; 
un signe - que la previsió ara és pitjor; major nombre de signes 
s’ha d’interpretar com una major variació:

“In stream” és el format que rep més inversió en Vídeo on Line (un 
62,8% del total) mentre la modalitat “In banner” recull un el 37,2%

Inversió en Audio on Line. El panell Vigía estima que l’àudio 
representa un 4,0% de la inversió en publicitat digital; s’espera 
un creixement del 6,2%, molt lluny de la xifra comentada per un 
dels actors que viuen més de prop el fenomen.

Aquestes xifres estan molt per sobre de les estimades en el 
recent estudi d’inversions en publicitat digital de la IAB.

La publicitat programàtica i la preocupació pels adbloc-
kers. La Publicitat negociada en forma Programàtica represen-
ta en aquests moments un 21,7% de la inversió en publicitat 
digital. En aquest cas és una xifra superior a l’estimada per la 
IAB per 2017 però es mou en un ordre de magnitud similar.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’smartphone es confirma com el dispositiu cap al qual es diri-
geix en major mesura la publicitat gestionada com programàti-
ca; suposaria un 51,4% del total; el PC captaria el 40,0% i la 
Televisió Connectada un 8,5%.

La preocupació pels bloquejadors de publicitat sembla haver-se 
estancat després dels pics que es van viure fa dos anys. Tots 
els panelistes creuen que l’increment de la seva presència en-
tre els internautes influirà en la manera de comprar publicitat di-
gital però només un 12% creu que aquesta influència serà gran.

El branded content i els influencers. Tots els panelistes que 
opinen sobre el “branded content” creuen que la inversió en 
aquesta modalitat de comunicació creixerà en 2018. Fins i tot 
un 25% creu que creixerà molt.

Quan s’aborda una acció amb contingut de marca cal tenir en 
compte que una part important de la inversió que se li dediqui, 
un 52,3% ha de destinar-se a la promoció / distribució d’aquest 
contingut.

Per primera vegada s’ha introduït en l’estudi una pregunta re-
ferida a la inversió en “influencers”. Els panelistes opinen que 

pot suposar ja un 5,8% de la inversió en publicitat digital, el 
que ens portaria a una xifra equivalent al 1,8% de la inversió 
en mitjans convencionals. Estaríem així davant una modalitat 
d’importància real que podria justificar el canvi que estan expe-
rimentant les xifres d’inversió en publicitat mesura.

Catalunya i el canvi de Govern. Els panelistes de Vigía van 
disminuint poc a poc la seva preocupació sobre la influència 
que els esdeveniments de Catalunya podrien estar tenint en 
l’evolució de la inversió publicitària. Utilitzant un índex que va 
de 0 a 100, aquesta preocupació es situaria ara en 25,8, la me-
nor des que es va introduir aquesta pregunta. Al maig, amb la 
designació com a president de Quim Torra i l’intent de nomenar 
consellers empresonats o a l’exili aquest índex havia pujat gai-
rebé sis punts fins situar-se en 56,2.
La major part dels panelistes (el 74%) no creu que el canvi 
de Govern influenciï en la inversió en publicitat. Entre els que 
creuen que sí ho farà predominen els que creuen que la inver-
sió disminuirà. En un índex que aniria des -100 a +100 obtenim 
un valor lleugerament negatiu de -7,4.

L’activitat per semestres. Amb el primer semestre ja vençut, 
la sensació més generalitzada és que la primera part de l’any 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ha estat “regular” i que el primer semestre ha estat només lleu-
gerament millor que el de l’any passat. Aquesta sensació ha 
millorat en els últims mesos del semestre. Expressat en índexs 
(en una escala de -100 a +100) obtenim ara un valor 12,1 en-
front del 7,1 de maig.

En canvi disminueixen una mica les perspectives respecte al 
segon semestre. Encara que més del 60% dels panelistes creu 
que serà millor que el corresponent de l’any passat, ara obte-
nim un índex 25,8, clarament millor que per al primer semestre 
però per sota del 42,2 que obteníem al maig com expectativa 
per al segon semestre. (Foto: E. Madinaveitia - Gràfic: Marke-
ting News)

Primer Welcome Summer Dircom 
Catalunya a Barcelona

El passat dimarts a la seu de l’antiga Fàbrica Damm de Barce-
lona es va celebrar, pocs dies després d’haver presentat el seu 
Anuari de la Comunicació 2018, el darrer acte de Dircom, el 
primer Welcome Summer, Networking en estat pur per donar la 
benvinguda a l’estiu.

Un centenar d’associats de Dircom Catalunya es van congregar 
a la terrassa de l’antiga Fàbrica Damm. Més de tres hores en 
les que socis i els seus equips van fer contactes, van comentar 
les últimes tendències en comunicació o simplement van pas-
sar una bona estona amb els companys de professió.

La trobada, a la que hi van assistir en Josep Ritort i Jordi Guals 
de l’AMIC, recentment incorporats al Dircom Catalunya, va re-
unir a més d’un centenar de professionals de la comunicació, 
entre ells la presidenta de Dircom Catalunya, M. Lluïsa Marti-
nez (Caixabank), el vicepresident Fede Segarra (Damm) i altres 
membres de la junta com M. José Isern (Anticipa Real Estate), 
Marc Gómez (Abertis) o Natalia Berenguer (Danone). Una junta 
que aposta de forma constant i decidida per donar un nou im-
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puls a l’Associació per a què esdevingui un agent social clau.
La presidenta de Dircom Catalunya, M. Lluïsa Martínez, va in-
augurar el Welcome Summer celebrant els 170 socis amb els 
que conta ja la delegació “i seguim sumant” va afirmar i va re-
marcar que “el principal objectiu de l’Associació és posar en 
valor el paper del director de comunicació i el seu rol estratègic 
en les organitzacions”.

L’AMIC, membre de Dircom
Des de fa unes setmanes, l’AMIC ha entrat a formar part de 
DIRCOM Catalunya, l’entitat que reuneix ja a més de 170 so-
cis directors de comunicació i representants d’empreses, or-
ganitzacions i entitats del país. La línia que es marca des de 
DIRCOM és posar en valor el rol estratègic dels directors de 
comunicació i esdevenir una eina útil i influent a la societat. 
L’AMIC que aglutina més de tres-centes capçaleres associa-
des, comparteix objectius amb Dircom i, en la línia marcada en 
els darrers temps, visualitza la seva referència com a entitat re-
llevant en l’àmbit de la comunicació de proximitat, especialment 
en premsa i mitjans digitals.

La premsa escrita segueix sent el 
mitjà més valorat pels dircom en els 
clipping que reben

Els directors de comunicació espanyols segueixen valorant 
més les notícies de premsa escrita en els clippings que reben 
cada matí. Aquest tipus de suport rep una nota de 7,2, supe-
rior a l’atorgada als mitjans digitals i blogs (6,8), xarxes socials 
(5), ràdio i televisió (4,9) i premsa internacional (4,7). Així ho 
indica l’estudi sobre hàbits d’ocupació del clipping, realitzada 
per Eprensa! i GAD3, basat en una enquesta realitzada a 400 
dircom i professionals de la comunicació a tot Espanya, al maig 
de 2018.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

A més d’això, els directors de comunicació valoren sobre qual-
sevol altra cosa en rebre el clipping la puntualitat del servei (té 
una puntuació de 7,6 sobre 10). I és que la immensa majoria 
dels enquestats (el 87%) ho consulta o treballa en ell a primera 
hora del matí.

Després de la puntualitat, els dircom valoren la atenció al client 
de l’empresa que es dedica a fer els resums de premsa (7,4), 
la llegibilitat i qualitat del PDF (7), el preu del servei (6,8), la re-
llevància i ordre de les notícies (6,1) i, finalment, la absència de 
notícies no desitjades i el disseny (totes dues amb 5,7).

Mitjans més valorats pels dircom en un clipping.-En total, la 
majoria dels dircom fan servir en consultar el clipping cada dia 
un màxim de 20 minuts. Així ho reflecteix el 61% de ells, tot i 
que un 29% no inverteix més de 10 minut .

L’estudi va preguntar també per altres aspectes essencials, 
com la facilitat de treball amb la plataforma de clipping. Una 
variable a la qual els entrevistats atorguen 6,6 punts sobre 10. 
L’accés al recull a través de dispositius mòbils és l’element que 
apareix amb menor puntuació en aquest segment d’usabilitat, 
rebent en qualsevol cas 6 punts sobre deu, de mitjana.

Us oferim gratuïtament l’Estudi sobre serveis de Clipping a Es-
panya. CLIQUEU AQUÍ  (Foto: Parcela Digital)

Jordi Borràs, agredit per un home que 
s’identifica com a policia del CNP

El fotoperiodista d’El Món, 
Jordi Borràs, ha estat agre-
dit per un home que s’ha 
identificat com a Policia es-
panyol -n’ha ensenyat una 
placa-. L’agressió s’ha re-
gistrat al carrer Capellans 
de Barcelona cap a les vuit 
del vespre d’aquest dilluns.

Segons diversos testimonis, un home d’uns quaranta anys ha 
identificat a Jordi Borràs i se li ha abraonat a crits de “Viva Es-
paña” i “Viva Franco” proferint-li diversos cops que li han deixat 
ferides a la cara. Immediatament, un veí de la zona ha intentat 
immobilitzar l’agressor i aquest s’ha identificat con a policia en-
senyant una placa.
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Borràs es troba atordit, però conscient i els Mossos intenten 
trobar l’agressor amb les fotografies i vídeos dels testimonis. 
De fet, l’agressor anava armat amb una navalla que li ha caigut 
en la fugida, quan diversos veïns l’han intentat aturar. 

Borràs ha estat atès pels serveis mèdics que li han diagnosticat 
el nas trencat i policontusions. Els Mossos ja estan portant a 
terme les perquisicions necessàries per trobar l’agressor. (Font: 
El Món – Foto: QS)

Prensa Ibérica trenca les negociacions 
per comprar el grup Zeta

El grup Zeta està en venda des de fa mesos, però, de moment, 
cap de les negociacions iniciades per al seu traspàs ha acon-
seguit fructificar. Un dels grups que més interès ha mostrat per 
fer-se amb l’editora d’El Periódico ha estat Prensa Ibérica. No 
obstant això, les altes pretensions presentades per Zeta han 
donat en orris -de moment- amb les negociacions, segons 
fonts coneixedores del procés. En concret, el grup català no 
baixa dels 50 milions d’euros com a preu de venda per tancar 
l’operació. A més d’això,  Antonio Asensio Mosbah, màxim di-

rigent de Zeta, exigeix ser nomenat vicepresident executiu de 
l’entitat resultant, càrrec que aniria acompanyat d’un sou no 
menor. Davant aquestes exigències de Zeta, Javier Moll, presi-
dent de Prensa Ibèrica, s’hauria plantat i  donat per acabades 
les negociacions.

De moment, el grup editor de Moll -president, al seu torn, de 
l’associació AMI- seria el que més interès ha mostrat per fer-
se amb els actius de Zeta, entre els quals estan El Periódico 
de Catalunya, Sport, diverses capçaleres regionals i revistes. 
Però també haurien sondejat la possibilitat d’adquirir l’editora 
de la família Asensio altres grans grups editors, com Vocento 
o Planeta. Mentrestant, el Grup Zeta redueix l’ERO de Prode-
sa (societat del grup que gestiona àrees com la fotomecànica, 
arxiu digital, comercial i màrqueting), de 19 a 11 treballadors. 
(Font: Dircomfidencial)
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El Mapa de la Censura de Mèdia.cat 
acumula 118 incidències el 2018

Durant la primera meitat de l’any, el Mapa de la Censura de 
l’observatori Mèdia.cat ha comptabilitzat 118 casos o intents 
de censura, pressions, intimidacions o amenaces a la llibertat 
d’expressió, informació o premsa. Aquesta xifra gairebé iguala 

les 122 incidències registrades durant tot el 2016 i pràcticament 
manté el ritme de 2017, un any d’”anòmala excepcionalitat” que 
es va tancar amb 245 casos.

Per tipologia d’incidències registrades entre l’1 de gener i el 30 
de juny, 30 corresponen a pressions, censura o “autocensura” 
a periodistes o mitjans; 21 a agressions, amenaces o intimida-
cions a periodistes o mitjans de comunicació; 14 a resolucions 
judicials, actuacions policials o denúncies que poden obstaculit-
zar la feina de periodistes o mitjans; 8 a acomiadaments/preca-
rietat laboral; 4 a legislació o posicionaments de poders públics 
que poden ser restrictius amb relació a la feina de periodistes/
mitjans; 11 a persecució de blocaires, comptes de xarxes so-
cials o periodisme ciutadà, i 30 a censures a expressions artís-
tiques, acadèmiques o d’altres tipus.

Des de Mèdia.cat es destaca com a “dada preocupant” les 21 
d’agressions o intimidacions a periodistes, 15 de les quals es 
van produir en situacions de violència física contra periodistes 
o mitjans de comunicació, la majoria d’elles relacionades amb 
manifestacions o concentracions de caire unionista o amb cà-
rregues de Mossos d’Esquadra. (Font: Media.cat)
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Les ràdios de Sant Pol i la Seu reben 
la concessió definitiva per emetre

El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Sant Pol de 
Mar i la Seu d’Urgell la concessió definitiva per a la prestació 
del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà 
substituïda per un règim de gestió directa.

Els dos consistoris ja disposaven de l’adjudicació provisional 
d’una emissora de freqüència modulada des de feia molts 
anys. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de les 
concessions a Ràdio Sant Pol (que el passat gener va aga-
far el relleu de Ràdio Literal) i RàdioSeu després que hagin 
obtingut l’autorització de posada en servei per part del Minis-
teri d’Indústria, un cop han complert els tràmits administratius 
i tècnics, i han superat les corresponents inspeccions. (Font: 
Comunicació 21)
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Newsadoo reinventa el diari i llança 
“Spotify for News”
Per DCX-Digital Content Expo
  

David Böhm ja no estava disposat a mantenir-se al marge men-
tre Google i Facebook compartien cada vegada més el mercat 
dels ingressos publicitaris entre ells. Per aquest motiu, junta-
ment amb altres parts afins, ha establert una nova plataforma 
al voltant de Spotify: Newsadoo. El nou servei agrupa diversos 
diaris i proveïdors de notícies i analitza les preferències dels 
lectors amb l’ajuda d’Intel·ligència Artificial.

Malgrat les grans inversions i un molt bon abast, la participació 
de les editorials en pèrdues digitals és de mitjana només un 

set per cent. Fins ara, no ha estat possible traduir l’abast en 
el sector digital als ingressos. Fins ara han estat principalment 
reproductors digitals, com ara Google i Facebook, que s’han 
beneficiat de la tendència que un nombre creixent de lectors 
consumeixin les seves novetats independentment del lloc i el 
temps a través de dispositius digitals. “Google ni més ni menys 
té ara majors ingressos publicitaris anuals que totes les edito-
rials del món juntes. I Google i Facebook són responsables del 
96 per cent del creixement a tot el món (exclosa la Xina) de la 
publicitat en línia”, diu David Böhm.

En conseqüència, aquest CEO està prenent la iniciativa combi-
nant forces amb els editors i comptant amb la seva disposició 
a cooperar. Els intents individuals realitzats pels editors per es-
tablir nous models d’ingressos per al sector digital només han 
tingut un èxit moderat fins ara. Newsadoo podria tancar aquesta 
bretxa i convertir-se en un nou model de negoci digital per a 
totes les parts participants. L’editorial austríaca, la planta 18 de 
Onlinemedia, va desenvolupar la plataforma com a nou ecosis-
tema de notícies amb l’agència de màrqueting de Pulpmedia.

“Simplement, no creiem que els editors individuals puguin des-
envolupar solucions que tinguin el potencial per establir-se amb 
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èxit en el mercat competitiu a nivell mundial,” afirma el director 
general de Newsadoo, Böhm. El que es necessita és un enfo-
cament complet en els usuaris, el què volen i el què estan pre-
parats per pagar. L’objectiu és crear una plataforma informativa 
per a notícies personalitzades, però diferent de Google News 
tenint com a base la col·laboració i la participació de les edito-
rials. És només actuant junts que és possible desafiar al gegant 
americà. “Hem desenvolupat una solució que pot funcionar per 
a tots els actors de la indústria editorial europea i que ofereix 
una veritable perspectiva de futur”. Els editors podran generar 
més trànsit a través de la plataforma, però també aconseguir 
ingressos proporcionalment en línia amb l’abast del contingut. A 
més, la nova solució europea s’ha d’ajustar als valors de la UE 
en relació amb la protecció de dades.

L’equip de Newsadoo ha analitzat acuradament el comporta-
ment dels usos mediàtics a Europa i combina les conclusions 
i l’experiència resultants en l’ecosistema de notícies desenvo-
lupades. Els usuaris ja no consumeixen continguts d’una única 
font, com ara el diari, sinó que dibuixen la seva informació des 
de moltes fonts diferents. “Amb Newsadoo, emmagatzemem el 
contingut de totes les fonts rellevants en un sol lloc, analitzem-
lo automàticament amb Intel·ligència Artificial i el lliuri de forma 
individual i amb moltes funcions addicionals als usuaris”, diu 
Böhm en relació amb la funcionalitat bàsica de Newsadoo. Com 
a característica especial: es poden llegir notícies de diferents 
mitjans amb només un registre i una subscripció mensual. 

Els usuaris mateixos seleccionen les fonts: els algoritmes 
d’aprenentatge automàtic garanteixen que els usuaris rebin allò 
que els interessi i el que és rellevant per a ells. Els continguts 
idèntics o molt similars de diferents fonts es reconeixen au-
tomàticament i es mostren junts, no de forma cronològica, sinó 
segons les preferències de l’usuari.

Una primera versió Beta de Newsadoo ha estat disponible de 
forma gratuïta des de principis de juny de 2018, actualment 
en una versió per a ordinadors i mòbils, a seguir al juliol per 
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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.

AMIC_INFORMATIVO_188x122_Media_Endesa2017_GENÉRICA_TR_AD_CAT_6.indd   1 16/4/18   13:51
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l’aplicació iOS i Android i una versió Alexa Skill. Actualment, per 
raons legals, només es proporcionen enllaços de contingut. La 
posada en marxa planeja introduir la funció de pagament a la 
tardor. A continuació, es podran consumir continguts tradicio-
nals, encara que també de contingut Premium, directament a 
la plataforma. Tot i que la subscripció bàsica actual i gratuïta 
inclou publicitat, la versió de pagament oferirà als usuaris una 
opció gratuïta.

“Naturalment, Newsadoo només serà una solució pertorbadora 
que pugui desafiar Google, Facebook, etc. a Europa, sempre 
que més editors s’uneixin a la iniciativa”, diu David Böhm. “Hem 
donat el primer pas, desenvolupem el sistema a la maduresa 
tecnològica i ara dirigirem els nostres esforços per aconseguir 
que les empreses editorials participin”.

Trobareu més informació sobre el producte i les seves caracte-
rístiques en aquest link (en anglès) (Foto: Pbs)

AIMC i el seu Q Panell dedicat al 
consum d’internet en mobilitat

Els internautes espanyols passen prop de 4 hores i mitja al dia 
connectats a la Xarxa per motius personals. El consum mitjà diari 
de navegació és de 257 minuts, el que suposa un increment d’11 
minuts respecte a l’any passat. El telèfon intel·ligent és el dispo-
sitiu líder en connexió a internet. L’utilitzen el 90% dels internau-
tes, seguit de l’ordinador portàtil (76%) i el de sobretaula (65%). 
Preferim l’ordinador de sobretaula i el portàtil per als serveis que 
requereixen un “plus” de seguretat, i els dispositius mòbils per a 
aquells que necessiten una major immediatesa.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació) ha presentat els resultats del seu últim estudi realitzat a 
través del AIMC Q Panell, el seu propi panell d’internautes, en 
què es mostren les opinions dels usuaris en línia sobre el con-
sum d’internet a mobilitat. L’objectiu d’aquest estudi és esbrinar 
com afecten els dispositius mòbils i l’accés a internet des de 
qualsevol lloc al consum de mitjans per part dels individus que 
tenen i utilitzen aquest tipus de dispositius per accedir a inter-
net. Les principals conclusions d’aquesta anàlisi de AIMC basat 
en el seu propi panell en línia són les següents: El smartpho-
ne és un dispositiu indispensable per connectar-se a Internet: 
el 89% dels internautes enquestats disposa d’un smartphone i, 
dins d’aquests, un 96% té una tarifa de connexió a Internet per a 
aquest dispositiu. Aquest tipus de telèfon mòbil és també el més 
utilitzat per connectar-se a Internet. El 90% dels enquestats de-
clara haver-ho emprat per connectar-se a la xarxa en els 30 dies 
anteriors a la realització de l’enquesta per a aquest estudi, seguit 
de l’ordinador portàtil (76%) i el de sobretaula (65%).

El temps de connexió dels internautes per temes personals 
augmenta 11 minuts respecte a 2017. Si excloem el consum 
d’internet per temes laborals, quedant-nos només amb el con-
sum per motius personals, el temps de connexió diari se situa 

en una mitjana de 257 minuts, 11 minuts superior al consum 
de 2017, que va suposar un increment de 10 minuts sobre el 
consum de 2016. (Font: AIMC)

Dades mundials de servei de vídeo OTT

Gairebé 765 milions de persones a tot el món utilitzaran un ser-
vei de vídeo de subscripció superior (OTT) almenys una vegada 
al mes d’aquest any, d’acord amb la nostra previsió més recent. 
Aquest total representarà el 10,2% de la població mundial i el 
32,1% dels visualitzadors de vídeo digital a tot el món. S’estima 
que la subscripció global del mercat OTT creixerà un 24,0% aquest 
any gràcies a l’augment de la penetració a Internet, a velocitats 
més ràpides i un canvi més ampli cap a l’entreteniment a Internet.

La participació dels usuaris de Netflix entre els usuaris de serveis 
de vídeo OTT de subscripció a tot el món arribarà al voltant d’un 
44% aquest any. Els Estats Units, on es basa Netflix, represen-
taran el 44,4% del públic mundial. La popularitat de Netflix en el 
seu mercat domèstic s’atribueix en part a la creixent tendència 
de tall per cable i la disminució de l’interès en els paquets de 
televisió per cable a favor de les subscripcions de OTT pagades. 
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Netflix és especialment popular als països nòrdics, on els 
mercats OTT són molt avançats i hi ha una alta concentració 

d’accés de banda ampla. A Alemanya, el públic ha experimen-
tat un fort increment l’any passat, ja que Netflix va publicar la 
seva primera sèrie original en alemany i va debutar en sèries 
populars com “House of Cards” i “Stranger Things” al mercat. A 
més, la manca d’anuncis sobre plataformes OTT de subscripció 
ha recorregut a les preferències de privadesa de molts consu-
midors a Alemanya.

Per contra, França no ha aconseguit adoptar Netflix a un alt 
nivell i el darrer ús en països d’Europa occidental. Això es po-
dria atribuir a la preferència del consumidor pel contingut do-
blat en comptes de subxarxa, el primer dels quals és més car i 
triga més a crear. A més, la legislació francesa exigeix que les 
pel·lícules no puguin aparèixer en els serveis de transmissió 
durant 36 mesos després de la seva estrena cinematogràfica.

“Netflix es basa en una estratègia agressiva per augmentar el 
seu negoci internacional”, va dir el director de previsió de eMar-
keter, Shelleen Shum. “Els plans per augmentar els continguts 
locals i tractar amb telcos per incloure Netflix en paquets de 
transmissió il·limitats ajudaran a que el creixement segueix sent 
fort durant els propers dos anys. Amazon Prime Video, que va 
estendre la seva oferta a molts mercats internacionals a finals 
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de 2016, també serà un fort competidor per a Netflix en els pro-
pers anys”. /Font eMarketer)

Google recorre la seva multa a 
Brussel·les per abús de mercat 

La UE exigeix a Google que desmantelli el model de negoci 
d’Android en 90 días. Google recorrerà i demanarà mesures 
cautelars per evitar un “dany irreversible” al seu model de ne-
goci. Margrethe Vestager, comissària europea de Competència, 
considera que Google ha utilitzat el domini d’Android -en vuit 
de cada deu mòbils del mercat- per reconduir trànsit al seu mo-
tor de cerca, base del seu model de negoci. Tot i que Google 
ofereix Android gratuïtament el seu negoci és la publicitat asso-
ciada a les seves aplicacions. La Comissió Europea exigeix a 
Google posar fi a aquestes pràctiques en 90 dies o fer front al 
pagament d’una sanció de fins al 5% de la facturació diària de 
Alphabet, matriu de Google.

Google es defensa assenyalant que Android és un sistema molt 
més obert que iOS a Apple. El conseller delegat de Google, 
Sundar Pichai, va lamentar la decisió de Brussel·les “perquè ig-

nora que Android competeix amb l’iOS d’Apple” com a opcions 
de la seva plataforma a fabricants de telèfons, operadors de 
mòbils i consumidors. (Font: Programa de la Publicidad)

El web d’El Periódico creix un 43% en 
un any

Les edicions digitals d’El Periódico van registrar al juny 13.535 
usuaris únics en el conjunt de l’Estat, un increment del 43% res-
pecte a l’any passat, segons dades de comScore. Per la seva 
part, La Vanguardia creix un 25% (amb 18.517 usuaris únics); El 
Mundo el 21% (19.640 uu); ABC el 20% (19.589 uu), i El País el 
15% (20.693 uu).

D’aquests mitjans, El Periódico no només és el que més creix en 
usuaris únics respecte a l’any anterior, sinó també l’únic que ho fa 
respecte al maig. En concret, el diari de Zeta augmenta els usuaris 
únics un 2%, mentre que a El País cauen un 4%; a l’ABC un 6%, 
i a El Mundo i La Vanguardia el retrocés és del 7%. Aquests re-
sultats es produeixen dos anys i mig després que la redacció d’El 
Periódico comencés a treballar amb la dinàmica del web first i un 
any després de redissenyar el seu web. (Font: Comunicació 21)
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Intel·ligència Artificial: mite contra 
la realitat en el món de la publicitat 
digital
Per Iab Europe

 
En associació amb IAB Europe, Xaxis va realitzar una en-
questa paneuropea per comprendre l’impacte actual i futur de 
la Intel·ligència Artificial (AI) en publicitat digital. Els resultats 
d’aquesta enquesta es publiquen en un ampli informe.

L’enquesta va buscar els punts de vista de més de 1.000 res-
ponsables polítics de la indústria, incloent anunciants, agèn-
cies, editors i intermediaris.

L’informe va identificar que els responsables de decisions de to-
tes les parts de la indústria reconeixen el valor significatiu que 
AI pot aportar per obtenir resultats a través de l’ecosistema de 
publicitat digital.

Molts dels enquestats van coincidir amb l’afirmació que “AI serà 
la propera revolució industrial”, amb el potencial de proporcio-
nar un canvi instrumental en la indústria de la publicitat digital.

Tanmateix, hi ha feina a fer en termes de fiabilitat i confiança; 
els enquestats van ressaltar les principals preocupacions que 
afronta l’AI en la publicitat digital, donant-se de menys en el 
control humà i en la capacitat d’obtenir coneixements fiables. 
Es tracta de mantenir un equilibri positiu i productiu entre AI, 
una força de treball humana i clients finals, l’estudi es va trobar.

Les principals conclusions de l’enquesta són:
• El 80% dels enquestats van veure AI com la propera revolució 
industrial.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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• Gairebé un 80% dels enquestats tenen una bona comprensió 
de l’AI. Els intermediaris eren els més confiats en comprendre 
AI amb un 91% de confiança o molt. El 80% dels organismes 
van dir que se sentien confiats en la seva comprensió.
• S’ha vist que l’AI ha tingut un impacte/influència positiva en 
els objectius empresarials. Gairebé el 50% dels enquestats van 
considerar que l’IA va millorar la productivitat i va augmentar 
l’avantatge competitiu.
• Es va observar a IA per facilitar l’orientació eficaç i va ser 
capaç de millorar els objectius de publicitat digital: persona 
adequada, lloc adequat, temps adequat. De fet, el 61% de les 
agències van citar una millor orientació; el 43% dels editors i el 
53% dels intermediaris. A més, la identificació d’usuaris / usua-
ris millor qualificats va ser citat en un 30% dels anunciants; 55% 
d’agències; el 40% dels editors i el 42% dels grups d’interès 
intermediaris.
• Els enquestats van ressaltar les preocupacions clau per al fu-
tur d’AI com a confiar menys en el control humà (47%) i obtenir 
coneixements fiables (55%).

Us oferim l’informe complet “Artificial Intelligence. Myth versus 
reality in the digital advertising world”. Només que CLIQUEU 
AQUÍ  

Digital de IAB Spain: Automoció, Editorial 
i Finances van liderar el Share of Voice

Ja han sortir les dades de juny 2018 de l’Observatori de la 
Publicitat Digital de IAB Spain, elaborat en col·laboració amb 
Adjinn. Per sectors Automoció, Editorial i Finances van tenir el 
major Share Of voice, del mes de juny amb 10,1%, 8% i 8%, 
respectivament amb 338 marques i 1361 campanyes en el 
cas d’Automoció; 251 marques i 6.764 campanyes, en el cas 
d’editorials i 180 marques i 762 Campanyes en Finances. A més 
distància van figurar Distribució, Turisme, portals, Oci i Entrete-
niment, o assegurances.

Pel que fa a formats, va liderar el Share of voice els Native Ads, 
amb 10,8% seguit del megabanner amb un 10% i el Billboard 
amb 5,3%. Lluny, amb 2,3%, skycraper i skin amb 1,9% i el 
banner amb 1,4%. Quant a l’emplaçament de la publicitat Auto-
moció es va situar en el primer scroll en un 30%, 2n scroll 12% i 
el 58% en tercer scroll, al contrari que sector editorial amb 49% 
/ 10% / 41% i Finances en 27% / 10% / 53%. A continuació Dis-
tribució va tenir un mapa semblant d’aparicions que Editorials 
amb 49/12/39
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Les campanyes no programàtiques van liderar les programa-
cions amb un 52% de campanyes enfront d’un 36% de semi 
programàtiques i només 12% de 100% programàtiques.

Per dispositius, es van utilitzar tots els dispositius per a un 50% 
de les campanyes, un 37% per només ordinadors o desktop 
i només 13% en mòbils 100%. Trobareu més informació en 
aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’estratègia i Comunicació)

Ja ha arribat la Guia Mobile Marketing 
2018!

Segons l’últim estudi 
realitzat per AIMC, el 
89% dels internautes 
enquestats disposa 
d’un smartphone, i 
també destaca que 

el temps de connexió diari se situa en una mitjana de 257 mi-
nuts, 11 minuts superior al consum de 2017, que va suposar un 
increment de 10 minuts sobre el consum de 2016. Unes xifres 
realment cridaneres i que continuen a l’alça any rere anys. I és 
que avui dia, qui no té un telèfon intel·ligent?.

Davant aquest panorama actual,  La Publicidad, juntament 
amb Adgage,  han creat la  “Guia Màrqueting Mobile 2018”; 
un manual que compta amb estudis del sector, opinions dels 
millors experts en Mobile, etc. Perquè volen –diuen- que els 
lectors segueixin informats sobre les últimes novetats d’aquest 
gran sector que un cop més està donant molt de què parlar. Per 
poder descarregar  gratis  la Guia de Mobile Marketing 2018 
només cal CLICAR AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

Publicis Media guanya el compte 
global de Lenovo de 107 milions 
euros
Lenovo ha designat a Publicis Media per gestionar l’estratègia 
global de mitjans (planificació i compra) després d’una revisió 
de consolidació. Es tracta d’un compte molt cobejada de 107 
milions amb presentacions de diverses agències a tot el món, 
tant companyies holding principals com agències regionals/lo-
cals. Publicis  donarà servei al negoci a través de la recentment 
creada Lenovo One Media, una unitat a mesura que combina 
a Peformics i Spark Foundry, que serà responsable de 28 mer-
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cats a les Amèriques, EMEA i APAC. Es tracta de l’estratègia, la 
planificació i l’execució dels mitjans, i inclou totes les formes de 
mitjans tradicionals i digitals, informes globals i eines per a les 
marques de B2B i B2C de Lenovo, i Motorola.

Lenovo One Mediaa serà supervisat per Andre Marcià, que es 
desenvoluparà com COO juntament amb un equip d’empleats 
de Spark i Performics, amb alguns talents de PM agregats dels 
mercats en què PM va actualitzar el compte. (Font: Control Pu-
blicidad)
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Tres aplicacions gratuïtes per crear 
efectes únics i millorar les imatges de 
l’smartphone 
Per George Sharpe / Journalism.co.uk

Els filtres que veus a les xarxes socials són només el comença-
ment: hi ha tot un seguit d’aplicacions i eines per ajudar-vos 
a produir imatges de qualitat professional al vostre telèfon 
intel·ligent, sovint ofereix moltes de les mateixes funcions que 
veuràs en una potent edició d’escriptori programari. I, quan tre-
balleu al vostre smartphone, podeu editar-ne a qualsevol lloc, ja 
sigui al camp o al desplaçament de la redacció.

Consulteu aquestes aplicacions gratuïtes per ajudar-vos a des-
bloquejar el fotògraf creatiu que hi ha a dins del vostre.

Snapseed.- Disponible per a iOS i Android. Snapseed obre 
un kit d’eines molt ampli i dóna accés a un conjunt estàndard 
de filtres. Tanmateix, una vegada que hàgiu editat una imatge, 
també us permet desar els canvis com a filtre per tornar-los 
a utilitzar en trets similars. També dóna accés a unes poques 
funcions més professionals, com ara ajustar el saldo blanc o la 
corba tonal. Si obriu el menú d’edició, veureu una gran quantitat 
d’opcions. Algunes d’aquests són similars a les que trobareu als 
editors de fotos de les xarxes socials, però Snapseed us perme-
trà aprofundir-hi ràpidament, perquè estalvia presets i ofereix 
estils de text únics per aplicar sobre una imatge, la qual podeu 
exportar amb força facilitat.

Darkroom. Disponible a iOS. Darkroom us dóna la mateixa ca-
pacitat per crear filtres personalitzats per a les vostres fotos. 
Obre eines conegudes i professionals com Lightroom d’Adobe, 
o el preferit pels fanàtics: “highlights and shadows”. Tot i que es 
pot canviar l’equilibri en blanc, permet canviar manualment la 
temperatura i el color, a més de permetre canviar el color dels 
vostres punts forts i ombres. Quan exporteu, podeu seleccionar 
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un límit o una inserció perquè la vostra imatge estigui prepa-
rada per publicar-se a les xarxes socials. Per exemple, podeu 
establir-lo per exportar com un quadrat amb una vora parell.

Adobe Photoshop. Disponible a iOS i Android. No podeu anar lluny 
al món de l’edició sense parlar de Photoshop. Adobe ha publicat el 
programa per a dispositius mòbils en forma de tres aplicacions:

Photoshop Mix, que permet barrejar elements de diverses 
imatges,  Photoshop Fix, per corregir elements d’una imatge 
i Photoshop Express, per a una edició fotogràfica més com-
pleta. Per a ús general, Photoshop Express serà un gran punt 
de partida si sou nou a l’edició d’Adobe o de fotos en general. 
Amb aquesta aplicació, podeu crear “aspectes” personalitzats 
per a l’ús futur, així com obtenir una llista completa de filtres que 
siguin una mica més especialitzats i creatius, com ara filtres 
específics de retrats o aquells que s’adaptin a una determinada 
sèrie de fotografies estàs treballant.

Quan vulgueu afegir text a la vostra imatge, teniu una àmplia 
gamma d’estils per triar, i podeu canviar fàcilment el color, la 
mida i la ubicació de la vostra fotografia. Express també inclou 
una gamma d’eines de cultiu predissenyades que us ajudaran 

a crear una imatge que sigui la mida adequada per a qualsevol 
sortida social que vulgueu publicar. Tot i que Adobe Photoshop 
és més avançat que Snapseed and Darkroom, és una aplicació 
bastant intuïtiva, ideal per a aquells que busquen avançar ràpi-
dament en aquest camp. (Foto: Natusferablog.creaf)

Dos periodistes analitzen 54 periòdics 
de nou països a la recerca d’idees 
innovadores
Dos periodistes danesos, Per Westergaard i Søren Schultz Jør-
gensen, han publicat “La Connexió Periodística” (de moment, 
només en danès), llibre en el qual volten els resultats d’una in-
vestigació portada a terme durant tot el 2017 en busca de noves 
idees que ja es estén aplicant en alguns mitjans i que ajuden a 
transformar el periodisme. Algunes de les conclusions són:
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• Els periòdics necessiten definir millor la seva identitat
• No ser tan generalistes i acotar el públic al que es dirigeixen i 
centrar-se en ell
• Donar valors addicionals als seus lectors o subscriptors, com 
un club en el qual hi ha avantatges per pertànyer a ell
• Traslladar el periodisme a un espai físic en forma de reunions 
publiques, festivals, esdeveniments, etc.
• Escoltar als ciutadans i ser més transparents en assumptes 
editorials
• Involucrar als ciutadans directament al llarg de tot el procés 
periodístic: des de el disseny de la investigació, passant per 
la lliurament de contingut independent, fins al posterior debat 
sobre les històries publicades
• Usar les xarxes socials no tant per a la distribució de contin-
guts sinó per a la cooperació
• Potenciar un periodisme més constructiu, que aporti solucions 
als problemes que reflecteix o denuncia
• Més activisme. Hi ha algunes temàtiques en les quals els mi-
tjans han de fomentar el seu activisme i no comptar amb una 
mal entesa neutralitat per no actuar.

Podeu obtenir més informació sobre la investigació en aquest 
link. (Font: Laboratorio de Periodismo – gràfic: gyanviharmaihar)

Telefónica inclou serveis de veu a 
Microsoft Teams

Telefónica ha treballat conjuntament amb Microsoft per connec-
tar Microsoft Teams (el nou servei de col·laboració dins de la 
suite Office 365 ) a la xarxa de telefonia, el que permetrà als 
empleats de les grans empreses espanyoles rebre i realitzar 
trucades des d’aquesta plataforma de la mateixa manera que 
ho farien des del seu telèfon fix, amb les seves mateixes tarifes 
de veu. Això ho ha fet mitjançant la tecnologia Direct Routing, 
que permet un accés directe, que connecta el servei Teams a la 
seva xarxa de telefonia de nova generació.
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Microsoft Teams es converteix així en el nou centre de comuni-
cacions intel·ligents de Microsoft, des del qual els usuaris trien 
la forma més eficient de col·laborar i compartir informació amb 
companys, proveïdors o clients, des de la missatgeria instan-
tània fins video-conferència i ara telefonia, tot integrat amb la 
resta d’eines de l’Office 365.

Telefónica, que ofereix als seus clients de grans empreses 
el servei Office 365 des de l’any 2011, completa la suite de 
col·laboració amb aquesta nova eina que estarà disponible al 
llarg de l’any. Aquesta eina s’integrarà amb les infraestructures 
tecnològiques de la pròpia empresa, des del directori actiu fins 
a les infraestructures de comunicacions, accessos, tarifació, 
etc. (Font: ISO Móvil)

Skype finalment inclourà una funció 
per gravar les trucades, gràcies i 
moltes gràcies
Després de 15 anys d’existència, l’aplicació de videotrucades 
afegirà una funció que demanen a crits els usuaris gairebé des 
de l’inici dels seus temps, la possibilitat de poder gravar les tru-

cades de Skype sense haver d’usar cap programari de tercers. 
Així ho va explicar Microsoft amb l’anunci de l’última versió de 
Skype per a l’escriptori, si bé no és aquesta la que inclourà la 
funció de gravar trucades, sí que ho serà alguna de les que 
arribi més endavant aquest mateix estiu.

El nou Skype 8.0 ve a reemplaçar al Skype clàssic. La nova 
versió és la millor fins ara, amb galeries multimèdia de mitjans 
compartits, i la possibilitat de compartir arxius de fins a 300 MB. 
La funció de gravació de Skype funcionarà completament en el 
núvol, i tan aviat com comencis a gravar, tots els participants 
de la trucada seran notificats (res d’enregistraments secrets). 
L’enregistrament combina el vídeo de tots i també les pantalles 
compartides durant la trucada.

Skype també es planteja afegir converses privades amb xifrat 
d’extrem a extrem usant el protocol de Signal. Afegiran justifi-
cants de recepció perquè sàpigues quan algú ha llegit els teus 
missatges fins i tot en xats grupals. A més d’invitacions a través 
de perfils de Skype, i enllaços per a grups. 

Els nostres lectors es poden descarregar AQUÍ el nou Skype 
8.0. (Font: Genbeta)
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Eina per a periodistes: Mural, per 
crear una experiència de narrativa 
atractiva

Mural és un programari lliure i de codi obert per crear històries 
visuals de llarga durada. Com és útil als periodistes? La narració 
visual s’està convertint en un format cada vegada més impor-
tant en la indústria del periodisme. La combinació d’aspectes 
d’àudio i visual d’una història crea una forma única de presentar 
notícies als lectors.

Les peces convincents, com ara “Snowfall” o “The Firestorm”, 
del New York Times, van establir la tendència fa diversos anys, 
i des d’aleshores s’ha desenvolupat una gramàtica de narració 
visual, a vegades anomenada “scrolling”. Tanmateix, crear pe-
ces en aquest estil pot requerir molta codificació i pot resultar 
bastant costós.

Aquí és on entra Mural. Amb aquesta eina, podeu superposar 
text sobre cintes de vídeo o imatges fixes, reordenar la seqüèn-
cia d’elements, afegir sons de fons a imatges fixes i exportar 
el producte final com a fitxer ZIP que es pot publicar fàcilment. 

Mural és una aplicació d’escriptori per a Mac, Windows i Linux. 
L’aplicació és de codi obert i s’ha finançat a través de la subven-
ció de prototip de Google Digital News Initiative.

Segons Douglas Arellanes, co-fundador de Mural Software, 
“els periodistes han d’utilitzar Mural perquè hi ha certs tipus 
d’històries que es veuen millor en l’àmbit visual: una imatge que 
val més que 1.000 paraules en els mercats d’avui, i quan és 
més fàcil integrar text i imatges, les històries són millor comuni-
cades”. (Font: Poynter)
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El mòbil ja ha avançat a l’escriptori 
en trànsit, però com ha canviat això la 
navegació en línia? 
Per Puro Marketing

 
Els estudis i les anàlisis han anat avançant que aquest dia 
arribaria i que aquestes fronteres s’anaven a creuar. El mòbil 
s’anava fent cada vegada més important i s’anava assentant 
cada vegada més en la vida dels consumidors, el que feia que 
semblés pràcticament impossible que no avancés en algun mo-
ment l’escriptori com a punt d’accés absolut a la xarxa i als seus 
continguts. De fet, les anàlisis de pautes d’ús anaven donant ia 

certs moments i certes fites. El mòbil anava conquistant certes 
qüestions i anava posicionant de forma destacada en certs mo-
ments de consum de continguts.

Ara mateix, però, el que ha passat és que el mòbil ha avançat 
ja completament i de forma total a l’escriptori. Els consumidors 
són ja de forma total ‘mobile-first’.

Això és el que acaba de demostrar un estudi de Chartbeat. 
Segons les dades de trànsit mesurats per la companyia, 
en el segon trimestre d’aquest any es va produir el moment 
d’encreuament. El mòbil ha aconseguit avançar a l’escriptori i 
ha aconseguit posicionar-se com a espai de trànsit principal, 
fins i tot en qüestions i elements, com les notícies, que habitual-
ment seguien sent material d’escriptori. La dada és una conclu-
sió a més bastant lògica de les tendències de navegació. En els 
sites de notícies, des de gener de 2017, el tràfic des escriptori 
ha caigut en un 14%, mentre que per contra el des del mòbil 
ha pujat en un 34% (en l’anàlisi apunten que AMP va tenir un 
impacte positiu en els nombres de visites).

Però de les xifres de l’estudi i del que han descobert i determi-
nat no només es pot concloure que un espai ha avançat a un 
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altre. La veritat és la situació tenen moltes cares i de les seves 
conclusions es poden aprendre més coses.

El consumidor ha canviat com a lector
La manera en què es llegeix el contingut i la via que se segueix 
per accedir a les notícies també ha canviat. Si abans s’accedia 
perquè s’havia rebut un link (possiblement via Facebook), ara 
es fa servir més el trànsit directe. De fet, les conclusions de 
l’estudi són bastant clares. “Els lectors mòbils és més probable 
que vagin ara directament a les apps mòbils i als seus homes 
escrivint directament la URL del que són via trànsit de referèn-
cia un site via Facebook”, apunten.

El trànsit directe mòbil ha superat ja fa mesos al trànsit de re-
ferència via Facebook. Això sí, el canvi en el feed de Facebook 
via ajustos de l’algoritme sí que ha tingut un impacte en el tràfic 
total. Els mitjans han perdut el 15% del seu trànsit des de gener 
de 2017 per culpa de Facebook i el seu canvi de normes.

El navegador es converteix en el nou Facebook
Però si Facebook ha perdut tracció com a font de trànsit i ha 
perdut pes com a font de referència, n’hi ha que estan guan-
yant cada vegada més la partida o almenys estan creixent cada 

vegada més i més en els totals de trànsit. Les eines integrades 
en els navegadors, com pot ser Google Chrome Suggestions, 
aporten cada vegada més trànsit. Aquesta, per exemple, que 
recomana notícies que poden interessar a l’usuari de Chrome a 
mòbil ha crescut en 21 vegades en termes de trànsit.

Igualment, estan apareixent altres fonts de trànsit i canviant els 
focus dels que porten visites i els que no als sites. Per exemple, 
Twitter ha perdut pes com a font de trànsit de referència (la 
seva caiguda ha estat del 18% des de gener de 2017, tenint 
ara un pes en el tràfic igual al dels suggeriments de Chrome), 
però altres han anat guanyant. Una d’elles és Google News. 
El servei de notícies -que a Espanya no funciona després de 
l’aprovació del cànon AEDE- s’ha convertit en una font de tràn-
sit que, segons assenyalen en l’estudi, està pujant ràpidament. 
Els analistes apunten que cal tenir-la de ull per al futur pròxim.

Altres eines, com Flipboard o Upday (d’Axel Springer, amb una 
edició per a terminals Samsung), estan també creixent pode-
rosament. Upday ho ha fet en un 763% com a font de tràfic de 
referecia i s’està convertint en “una de les més ràpides fonts 
creixents de trànsit per als editors a Europa”.
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D’altra banda, el mòbil també ha trencat amb totes les idees que 
es tenen sobre engagement i atenció i amb totes les creences 
associades a la navegació via escriptori i mobile. L’usuari no està 
més despistat ni llegeix de forma més superficial en mòbil. De fet, 
a la pàgina principal, el visitant mitjà mòbil està un 40% més de 
temps connectant amb la pàgina del que ho està el d’escriptori.

Podeu ampliar la informació des d’aquest link. (Foto: Puro 
Marketing)

Convocats els ajuts per a entitats 
i organitzacions del sector de la 
comunicació
El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria per 
a la concessió de subvencions de 2018 a entitats sense ànim 
de lucre i organitzacions professionals del sector de la comu-
nicació per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin 
al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de 
comunicació. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 7 
d’agost. La dotació d’aquesta línia d’ajuts és d’1.201.000 euros, 
un 24,7% menys que en la convocatòria de 2017 (l’any passat 

inicialment la dotació va ser d’1.520.000 euros i després es van 
ampliar a 1.595.000).

Aquesta és la tercera línia de subvencions del sector de la co-
municació corresponent a 2018 que obre Presidència. A l’abril 
ja va convocar les línies de ràdio i televisió, i ara només falten 
les de publicacions impreses i mitjans digitals.

Les bases d’ajuts a entitats sense ànim de lucre i organitza-
cions professionals del sector de la comunicació especifiquen 
que són actuacions subvencionables la realització d’activitats 
formatives, informatives i de difusió; l’organització de cursos, 
congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, 
formació professional i altres que tendeixin a la difusió i el 
coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme; les 
actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels 
mitjans; els projectes de modernització i millora tecnològica; les 
activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, 
municipis o comarques en relació amb els mèdia; la creació de 
noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió 
interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit dels mi-
tjans; i les iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i 
comunicatiu del sector.
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No poden optar a aquestes subvencions les iniciatives adreça-
des als mitjans finançats o gestionats de manera total o parcial 
per institucions públiques, i als mitjans el contingut dels quals 
sobrepassi el 60% de publicitat pròpia o aliena. (Font: Gencat)

Informe ARI 360º: creix la influència 
de les revistes

Les revistes membres de l’associació ARI, 95% de l’audiència 
total de revistes de consum, han aconseguit 199.329.357 con-
tactes al mes de maig de 2018, +19,6% vs. març de 2017. Des-
taquem el creixement en els últims dotze mesos dels seguidors 

de You Tube +5 4% i d’Instagram +37%. 7,6 milions de segui-
dors acumulen les revistes, associades a ARI, a Instagram. 
L’informe ARI 360º confirma que les revistes tenen cada vega-
da més capacitat de generar influència a través de les seves 
múltiples plataformes i formats. 

ARI 360º és l’informe mensual d’audiència i influència del mitjà 
revistes detallat per marca. És un nou mesurament de la indús-
tria que mostra la demanda de contingut del mitjà revistes, me-
surant l’audiència en múltiples plataformes i formats, incloent 
edicions en paper, digitals, webs, vídeo i xarxes socials, per 
primera vegada una anàlisi centrat en l’usuari i no en el suport. 
Per aquest informe s’utilitza informació del mercat validada per 
mesuradors externs reconeguts pel mercat, EGM, comScore i 
RRSS; ofereix informació agregada de 147 revistes i 19 editors 
(95% de l’audiència de revistes de consum) i detallada, marca a 
marca, de 92 revistes i 13 editors tots d’àmbit estatal.

Les fonts per a l’elaboració d’aquest informe ARI 360º han es-
tat: EGM 1a Onada 2018, comScore Multiplataforma maig 2018 
i seguidors de xarxes socials de la revista en la seva edició 
espanyola exclusivament a: Facebook, Twitter, Instagram, Pin-
terest, Youtube i Google+ a dia 31 de maig de 2018. 
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Els nostres lectors poden accedir a aquest darrer estudi ARI 
360º CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Co-
municació)

La FAPE, en contra d’un curs extremeny 
que fomenta l’intrusisme professional

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
va donar suport aquest dijous a les associacions de la Premsa 
de Badajoz i Mèrida i a l’Associació de Periodistes de Càceres en 
la seva protesta per la posada en marxa d’un Curs de Gestió de 
Continguts Digitals i Periodisme Online, anunciat en premsa re-
gional i dirigit a joves menors de 30 anys en possessió de qualse-
vol títol, i no solament de Periodisme i Comunicació Audiovisual, 
en considerar que “fomenta clarament l’intrusisme professional”.

El curs, organitzat pel Servicio Extremeño Público d’Ocupació 
(Sexpe) i l’Escola d’Organització Industrial (EOI), és de caràcter 
presencial, amb una durada de més de 200 hores i està dirigit 
“tant a alumnes amb un perfil aliè als mitjans de comunicació 
com a aquells amb experiència periodística interessats més es-
pecíficament en la comunicació online”.

“Resulta com a mínim paradoxal que aquest any es posi en 
marxa a Extremadura la titulació de Periodisme, que se suma 
a la ja existent de Comunicació Audiovisual, i s’organitzin 
paral·lelament des de l’Administració cursos d’inserció laboral 
en matèria de comunicació dirigits a qualsevol persona sense 
estar en possessió d’aquestes titulacions”, conclou la Fape. 
(Font: Eco Diario)

La Fundació puntCAT rep la Creu de 
Sant Jordi

El Govern ha atorgat a la Fundació puntCAT la Creu de Sant 
Jordi, un dels màxims reconeixements que pot rebre una perso-
na o entitat per part de la Generalitat de Catalunya. La Fundació 
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puntCAT de la qual l’AMIC forma part del seu patronat, ha estat 
distingida en reconeixement a la seva tasca de promoció del 
domini .cat a la xarxa i per haver impulsat la cultura catalana i la 
normalització de l’ús del català en l’àmbit de les tecnologies de 
la informació i la comunicació.

Jordi Sierra i Fabra entre els guardonats
Enguany, un total 31 personalitats i 24 entitats han estat pre-
miades amb la Creu de Sant Jordi. Entre ells destaca el re-
coneixement a Jordi Sierra i Fabra, escriptor juvenil que ha 
publicat més de 400 novel·les i col·laborador, a través de la 
seva Fundació, amb el premi de literatura per a estudiants de 
secundària i batxillerat, Ficcions que organitza l’AMIC.

El Govern li ha atorgat pel conjunt de la seva obra en el camp 
de la literatura infantil i juvenil, traduïda a vint-i-cinc idiomes, 
que ha obtingut nombrosos premis i figura en els programes 
escolars a Catalunya, l’Estat espanyol i Amèrica Llatina. I tam-
bé per la seva tasca d’estudi de la música del nostre temps i la 
creació de diverses revistes especialitzades de rock. La funda-
ció que porta el seu nom promou la creació literària entre els 
joves i fomenta el plaer de la lectura en aquest sector.

Altres guardonats
També han estat reconeguts amb la Creu de Sant Jordi: Sor Lu-
cía Caram, religiosa i activista social, pel seu compromís amb 
les persones més desfavorides com a promotora de la Platafor-
ma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara 
de Manresa, i la seva vinculació a la Fundació Privada Rosa 
Oriol. L’Associació Catalana pels Drets Civils, entitat creada 
per les famílies dels presos i exiliats polítics com a plataforma 
d’actuació conjunta. I la Fundació Proactiva Open Arms, per la 
seva tasca de rescat i salvament de les embarcacions de per-
sones refugiades a la mar Egea i al conjunt de la Mediterrània. 
(Font i foto: Redacció AMIC)

The Players Tribune, el mitjà sense 
periodistes, comença a expandir-se 
per Europa
  
The Players Tribune, fundat el 2014 per la llegenda del beisbol 
nord-americà Derek Jeter, i que posa en contacte els esportis-
tes de més alt nivell amb la seva audiència; de tal manera que 
siguin els propis atletes els que comparteixin qüestions rela-
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cionades amb l’actualitat esportiva, sense que intervinguin els 
periodistes, està començant a expandir-se per Europa gràcies 
al mundial de futbol.

El que fins ara havia 
estat un mitjà circum-
scrit pràcticament als 
Estats Units, ha co-
mençat a saltar les se-
ves fronteres i des del 
mes de maig, el 54 per 

cent del trànsit del lloc prové de fora dels EUA, i Europa com a 
principal font. The Players Tribune va establir oficines a Londres 
i Barcelona fa poc, associant-se amb Gerard Piqué i el seu grup 
d’inversió Kosmos. (Font: Digiday – Foto: The Players Tribune)

WhatsApp té premi per al millor 
projecte contra les fake news

WhatsApp busca fer-li front a les fake news a través d’una con-
vocatòria per a acadèmics que es dediquin a l’estudi de la difu-
sió de les notícies falses en l’App. L’investigador que presenti 

el projecte guanyador obtindrà 43.000 euros per al finançament 
del seu estudi. Aquest concurs d’idees sorgeix de la necessitat 
de controlar les fake news que es difonen a través de la plata-
forma de missatgeria. En un comunicat, la companyia ha indicat 
que “la convocatòria està oberta per rebre propostes de qual-
sevol disciplina de les ciències socials o afins, que promoguin 
idees relacionades a l’impacte de la tecnologia en la societat 
contemporània amb relació a aquest tema”.

S’han establert cinc camps de investigació n, cadascun dotat 
amb 43.000 euros de premi: Processament de la informació de 
contingut conflictiu, Informació relativa a processos electorals, 
Efectes de les xarxes i viralització, Alfabetització digital i des-
informació, Detecció de comportament conflictiu en sistemes 
xifrats. (Font: Milenio)

Convocat el XXX Premi Turístic 
Internacional ‘Pica d’Estats’

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme, ha 
convocat el 30è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de 
Premsa, Ràdio, Televisió i Internet, que inclou com a novetat 
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l’increment de la dotació econòmica fins als 45.000 euros. Po-
dran optar al premi tots els treballs periodístics que tractin so-
bre qualsevol dels atractius turístics de les Terres de Lleida, 
publicats o emesos en qualsevol idioma entre el 19 d’octubre 
de 2017 i el 18 d’octubre de 2018. Les inscripcions s’iniciaran a 
partir del 19 d’octubre de 2018.

El Premi ‘Pica d’Estats’ arriba a la seva 30a edició,  i incrementa 
la seva dotació econòmica dels 40.000 fins als 45.000 euros. 
Enguany el guardó mantindrà les 8 categories, però incorpo-
rarà com a novetat un premi especial de 10.000 euros al millor 
treball escollit pel jurat entre els 8 reportatges guanyadors en 
les diferents categories. D’aquesta manera, el 30è Premi “Pica 
d’Estats” de Premsa, Ràdio, TV i Internet inclourà un premi de 
10.000 euros i altres set de 5.000 euros cadascun. (Font: Dipu-
tació de Lleida)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Bones pràctiques en Publicitat Nativa 
i Branded Content
Per Interactive

Perquè la Publicitat Nativa sigui beneficiosa tant per a la mar-
ca com per al medi, l’anunciant ha de respectar l’experiència 
publicitària i no incidir en el clickbait. Així es desprèn de l’últim 
taller organitzat per IAB, que també va concloure que cal donar 
llibertat creativa als influencers, però no absoluta.

IAB Spain  ha presentat les conclusions del “workshop” de Pu-
blicitat Nativa i Branded Content celebrat el passat 10 de juliol 
a Barcelona. La finalitat d’aquesta sessió va ser crear un fòrum 
de debat per recollir `feedback’ i aconseguir posteriorment arri-

bar a un consens pel que fa a formats, bones pràctiques, mè-
triques, etc., en la comissió i recollir unes conclusions que es 
plasmaran en un Llibre Blanc en el qual s’està treballant actual-
ment.

L’esdeveniment va començar amb la presentació del primer 
Estudi de Content & Native Advertising, que avalua els nous 
formats publicitaris (Publicitat nativa, Branded Content i Influen-
cers), i recull la visió de tota la indústria : consumidors de publi-
citat, anunciants i professionals de la indústria digital.

A més, en l’esdeveniment es va comptar amb la presència de 3 
anunciants que van explicar la seva estratègia de mitjans amb 
aquests formats a través de tres casos d’èxit:

Francesca Soley, Digital Marketing Manager de Estrella Damm, 
va traslladar als assistents l’evolució del Branded Content de la 
seva companyia, com aquest tipus de contingut aconsegueix 
connectar amb l’audiència, apel·lant al costat emocional i com 
aquests formats són molt fàcils de recordar i compartir per 
l’audiència. A més, explicava com el format de Branded Content 
és perfecte per explicar històries ja que té una gran adaptabilitat 
a qualsevol tipus de plataforma/mitjà.
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Per la seva banda Mireia Pousa, responsable de Mitjans i Branded 
Content de Naturgy, va explicar com la seva estratègia de marca 
consisteix a generar acords amb els mitjans per poder integrar una 
Publicitat Nativa específica per a cada mitjà: “Per Naturgy és clau 
treballar de la mà amb el mitjà, adequar el missatge a l’audiència, 
tant en format com en l’enfocament. D’altra banda, és important 
obtenir outputs que siguin útils per al negoci. Per exemple, algun 
dels formats treballats amb els mitjans s’ofereixen com a contin-
guts per a canals interns (infografies o vídeos) “.

Per finalitzar el panell d’anunciants del `workshop’, Jaume de 
Castro Dolado,  Social Media Manager de HP , va explicar en 
la seva ponència la campanya #DominateTheGame enfocada 
al món dels eSports. De Castro va exposar als assistents com 
treballar sobre una estratègia de contingut i mitjans per ajudar 
a la marca a tenir una presència constant i qualitativa en la co-
munitat dels Esports.

Després dels anunciants, va tenir lloc el workshop, la part més 
pràctica de l’esdeveniment per als assistents, en què hi va ha-
ver cinc taules de treball, on es van tractar diferents temes es-
pecífics de Publicitat Nativa i Branded Content i en el qual es 
van obtenir algunes de les següents conclusions:  

El Branded Content és un format que permet interactuar i con-
nectar amb les audiències, treballa el posicionament i territori 
de marca, ofereix valor afegit, genera experiències i connecta 
amb l’usuari d’una manera molt més natural que altres formats. 
S’aconsegueix una predisposició positiva de l’usuari per a la 
marca, amb gran efectivitat.

En general sembla que el mercat no té clara la diferència entre 
Branded Content i Publicitat Nativa: Branded Content s’emmarca 
en un context més ampli, mentre que la Publicitat Nativa és un dels 
mitjans on es pot emmarcar la campanya de Branded Content.

El Branded Content no sempre té el paper d’entretenir; és el 
més conegut en aquest aspecte, però hi ha altres formats amb 
aquesta característica. El fonamental és que sigui contingut re-
llevant per al consumidor i que li aporti valor.

Un altre aspecte fonamental és la distribució del contingut. En-
cara que sigui una gran producció i amb molta rellevància, si 
no hi ha una inversió darrere en mitjans, és probable que no 
arribi correctament al públic objectiu. En aquest punt, la compra 
programàtica pot ajudar a targetitzar audiències i rendibilitzar 
els impactes.
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Algunes de les `best practices’ comentades sobre el Branded 
Content és la necessitat que anunciant, productora / agència 
creativa, agència de mitjans i mig s’asseuen a la mateixa taula 
des del principi del projecte, ja que d’aquesta manera es podrà 
aprofitar la producció per a la distribució i al revés. Aquestes 
sinergies són molt importants per ser més eficaços.

Pel que fa a influencers, es va veure la necessitat de donar-los 
llibertat creativa però no absoluta perquè ells mateixos ofereixin 
contingut creïble. Cal escoltar-los ja que coneixen molt bé a la 
seva audiència i els continguts que els agrada. Calen mètriques 
més senzilles, així com un contracte amb ells que inclogui els 
aspectes de reputació de la marca.

D’altra banda, alguns dels punts bàsics que ha de complir 
sempre la Publicitat Nativa per ser beneficiosa tant per a la 
marca, com per al mitjà i l’anunciant, és que ha de respectar 
l’experiència publicitària i no incidir en el “clickbait”. A més, la 
Publicitat Nativa permet al mitjà convencional vincular-lo a la 
imatge de marca i difondre un missatge amb més explicacions i 
context. Es pot fer servir tant per branding com per performan-
ce.

I per acabar, es va posar de manifest en totes les taules la 
necessitat de la estandardització de mètriques adequades als 
objectius de cada acció.

Us oferim l’Estudi de Content & Native Advertising d’IAB Spain. 
CLIQUEU AQUÍ
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Big data: com l’ús de dades digitals 
pot portar importants beneficis als 
mitjans
Per Valida

La recol·lecció i anàlisi de dades de l’audiència en línia ja és reali-
tat en reconegudes marques de diaris i revistes, que han destinat 
equips específics per a després prendre decisions que afecten di-
rectament el negoci. Així és possible trobar casos amb favorables 
resultats relacionats a la creació de continguts atractius, l’augment 
en les subscripcions i l’optimització dels avisos publicitaris.

Fa gairebé un any la companyia de mitjans Hearst, propie-
tària de marques com Elle, Esquire o Cosmopolitan, anuncia-
va a Adam Harris com el nou vicepresident de data products. 
L’expert s’encarregaria de crear i implementar nous productes 
en base a les dades capturades i analitzades provinents del 
comportament de més de 140 milions de consumidors de totes 
les seves marques, però també desenvoluparia mètodes per 
oferir noves mètriques als avisadors, perquè aquests poguessin 
desenvolupar campanyes més òptimes.

Així és com els grups editorials han començat a fer de les dades 
part de les seves estratègies de negoci. És el que s’anomena 
maneig de Big Data o “el procés de recol·lecció i anàlisi de 
grans quantitats d’informació. La complexitat i el gran volum 
de dades impedeixen que aquests puguin ser analitzats pels 
mitjans tradicionals. El que fa diferent al Big Data respecte a un 
altre tipus de mecanismes utilitzats per a la gestió i l’anàlisi són 
les 5Vs: volum, velocitat, varietat, veracitat i valor “.
D’aquesta manera, aquest processament de dades dels seus 
lectors digitals és una eina que els mitjans poden utilitzar en 
diversos fronts. Un d’ells és generar una relació més propera 
amb les seves audiències. “Mai abans havien tingut aquest ti-
pus d’informació sobre com el seu públic consumia el seu con-
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tingut, i estan fent servir aquesta informació per desenvolupar 
nous productes. A més, els està ajudant a personalitzar les 
comunicacions amb els clients”, explica a Valida Matt Lindsay, 
president de la consultora Mather Economics.

I a través d’aquesta personalització és com Hearst va desenvolu-
par una estratègia de contingut orientat al comerç electrònic. “Per 
exemple, si un article tracta sobre les jaquetes de primavera, i 
sabem per la nostra recopilació de dades que el lector compra 
marques de moda ràpida, anem a mostrar productes que molt 
probablement els portaran a prendre la propera acció”, explica 
Adam Harris, qui planteja, de la mateixa manera que Lindsay, que 
aquest tipus d’accions afavoreix l’estretor de llaços amb els seus 
lectors. “Amb la nostra estratègia de contingut comercial, veiem 
que els consumidors es comprometen en un nivell més profund, el 
que finalment dóna com a resultat vendes”, assenyala.

D’altra banda, l’anàlisi de les dades que reflecteixen el comporta-
ment dels lectors, a través d’eines com Google Analytics o Omni-
ture, ha permès que els mitjans puguin augmentar la seva base 
de subscriptors en disposar una oferta atractiva de continguts que 
només poden ser llegits si s’ha pagat un abonament prèviament.
Aquest és el cas de Aftenposten, el diari més gran de Noruega, 

que amb més de 150 anys d’història en format imprès i poc més 
de 20 a la web, es va proposar augmentar les vendes del seu 
format digital el 2016 i arribar a les 100.000 subscripcions en un 
any. Gràcies a l’anàlisi de patrons de comportament, a partir del 
desenvolupament d’un algoritme que considerava 50 variables, 
van superar aquest objectiu i van aconseguir les 150.000.

Juntament amb això, també van determinar que aquells usuaris 
que tenien més probabilitats de comprar una subscripció també 
les tenien per veure un anunci en l’aplicació del diari i fer clic en 
aquest avís.

Això és justament el que també destaca l’autor del llibre “How 
To Succeed in the Relationship Economy: Make Data Work for 
You, Empathise with Customers, Grow Valuable Relationships”, 
que afirma que el Big Data és un excel·lent aliat per al maneig 
de campanyes publicitàries en mitjans de comunicació. “La clau 
perquè això generi més ingressos és arribar a una escala: tenir 
suficients dades en un gran nombre de lectors perquè els anun-
ciants puguin arribar al seu públic objectiu”, destaca Lindsay.

Què és el mínim que un mitjà ha de considerar per tenir un 
equip de Big Data en la seva organització? Per l’expert, hi ha 
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certes àrees on l’organització d’enfocar la inversió si es vol im-
plementar aquest sistema: emmagatzematge de dades, anàlisi 
de dades i l’informe de rendiment, són algunes d’elles.

Finalment, i si es considera la recent entrada en vigència del 
Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, 
Matt Lindsay assegura que aquesta normativa suposarà una 
millora en la transparència de la recopilació de dades. “La meva 
esperança és que els reguladors es centrin en instàncies en 
què les empreses monetitzen les dades a través de publicitat 
dirigida i no tant en l’ús de dades recopilades per un editor, 
des de la seva pròpia audiència, per companyies de mitjans per 
a les seves pròpies operacions comercials “, conclou l’expert. 
(Foto: INMA)

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Rafael Martínez de Vega (Vocento): 
“La publicitat local s’està mantenint”
Per Julen Ariza Rossy / Dircomfidencial

  
Rafael Martínez de Vega és el director general de CMVocento, 
que és la comercialitzadora del grup que edita ABC i un bon 
nombre de capçaleres regionals, com El Correo, El Diario Vas-
co o El Norte de Castilla. Aquest directiu porta ja més d’una dè-
cada en un dels grans grups editors d’Espanya. Abans d’això, 
va ser el director comercial de Heraldo de Aragón i va treballar 
a Publiespaña.

Al capdavant de la direcció comercial de Vocento, Martínez de 
Vega ha aconseguit mantenir els ingressos per publicitat del 
grup basc (van créixer un 0,1% l’any passat), en un context te-
rrorífic per a la premsa espanyola, la facturació per anuncis es 
va desplomar el any passat un 8%, segons Infoadex.

En aquesta arrencada d’any la inversió publicitària està 
caient a Espanya. Com està afectant Vocento?
El que està caient és la publicitat estatal. Hi ha entre 350 i 500 
anunciants que tenen interessos estatals i que pertanyen als 
principals sectors: automoció, distribució, alimentació, gran 
consum... La inversió d’aquests anunciants és veritat que s’està 
reduint. Per contra, no està caient en els anunciants d’origen 
local amb interès local. Aquí s’està mantenint.

Perquè creu que està disminuint la inversió en la publicitat 
estatal?
Els anunciants tenen una dotació pressupostària similar a la 
de l’any passat, però estan destinant més inversió al punt de 
venda, al lineal o la negociació amb les grans cadenes. A més, 
estan invertint molt en tecnologia -com en muntar el seu propi 
DMP- o en nous models comercials. Aquestes inversions surten 
del seu pressupost publicitari. En tercer lloc, cal tenir en compte 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

que a Espanya la concentració de la publicitat en televisió és 
molt elevada. Una de les més elevades de tot Europa. I és que 
el cost de GRP en aquest país és molt competitiu. Això, unit al 
model de duopoli, fa que hi hagi una sobreinversió en televisió.

Sembla que les TV també estan patint contracció en el seu 
negoci aquest any ...
Molts anunciants no estan veient els problemes que tindrà la 
televisió a curt termini pel que fa a la seva falta d’eficàcia. Entre 
altres coses, els canals de pagament -on es paga per veure 
continguts sense publicitat- afectaran al power ràtio, és a dir, a 
la inversió que es destinarà a la televisió. A més, per als mitjans 
que treballem en paper i en digital, la suma de les nostres au-
diències per als anunciants estatals és la mateixa. Però el que 
no està sent el mateix és la suma d’inversió en paper i digital, 
perquè en l’àmbit programàtic, per cada euro que inverteix un 
anunciant, al mitjà li arriben 40 cèntims.

En aquest context, quina és l’estratègia comercial que es 
planteja Vocento?
A nivell estratègic, seguirem treballant amb les marques líders 
en cadascun dels seus mercats i en conèixer cada vegada més 
al nostre usuaris i lectors, perquè això ens permetrà ser més 

eficaços i efectius a l’hora de generar campanyes de publici-
tat. També veiem que és cada vegada més rellevant el vídeo 
publicitari. Aquí estem molt bolcats en canviar el paradigma de 
la quantitat per la qualitat. Estem treballant molt en tenir uns 
índexs de visibilitat molt elevats, en generar campanyes efi-
cients i a crear vídeos útils. La immensa majoria dels vídeos 
que servim a les plataformes de Vocento són generats per les 
nostres redaccions. També estem creixent molt en publicitat 
programàtica, sabent que a Espanya encara tenim molt desen-
volupament en aquest àmbit. Enfront de la quota del 80% que 
aquesta modalitat de compravenda publicitària tenen als Estats 
Units, aquí estem al voltant del 20%. A més de tot això, nosal-
tres vam jugar a un paper que és complicat però que ens va bé. 
Juguem a la gran cobertura i l’reach quan treballem amb Vocen-
to News, que engloba l’audiència de tots els portals del grup, 
més altres sites associats (ABC, onze capçaleres regionals del 
grup, La Veu de Galícia, Diari de Navarra, Canàries 7 i Última 
Hora de Balears). Amb això fem el producte líder en aquest país 
a cobertura. En paral·lel a això, treballem també les campanyes 
locals. És a dir, busquem ser líders en la gran cobertura, però 
les marques que tenim ens permeten també ser líders en les 
campanyes que es destinen a País Basc, Andalusia, Llevant, 
Madrid o Catalunya, on tenim un posicionament digital bastant 
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notable. Una altra de les potes -centrada en digital- que també 
ens està donant un bon desenvolupament des de l’any passat 
és un equip de branded content -anomenat Content Factory-, 
que està encastat dins d’e MVocento. S’encarrega de generar 
continguts sempre identificats amb molta qualitat i que viatgen 
per tots els nostres sites, diaris i suplements. Continguts que 
ens permeten tenir moltes mètriques perquè es serveixen amb 
un CMS propi. Gràcies a això, l’endemà de servir un contingut 
digital patrocinat sabem quantes vegades s’ha vist, el temps de 
permanència, com s’ha viralitzat... És informació que els anun-
ciants valoren molt. 

I què em diu del paper?
Amb matisos, no distingim entre paper i digital. És un concepte 
molt de omnicanalitat, fins i tot en l’estratègia comercial. Quan 
són campanyes de gran cobertura, anem amb la nostra tarifa 
conjunta única, que es diu Vocento News, tant en paper com 
en digital. És el producte comercial líder en paper a Espanya, 
per sobre de Prisa i Unidad Editorial; i, fins i tot, per sobre de la 
suma d’alguns dels grups de la nostra competència. El model 
de venda també és molt similar al digital. Nosaltres adaptem 
els nostres paquets comercials als interessos de l’anunciant, 
de manera que hi ha un Vocento News per Ikea, per a Bankin-

ter, per a Seat... També treballem en branded content exacta-
ment igual per a paper com per digital. En paper també estem 
treballant en accions dirigides a gran consum, on permetem a 
l’anunciant tenir un altíssim reach en poc temps, que és molt 
complementari amb la seva audiència a la televisió. En general, 
les campanyes en premsa són complementàries amb les de 
televisió perquè el concepte de multipantalla fa que quan es 
desplega un tall publicitari en prime time hi hagi una caiguda de 
l’audiència brutal perquè, entre altres coses, l’espectador el que 
fa és llegir notícies en portals digitals.

Abans feia esment de la programàtica, per què creu que 
estem tan per sota d’altres països del nostre entorn?
La publicitat digital està creixent a Espanya a un ritme del 8%, 
segons I2P. La programàtica multiplica per 2,5 aquest creixe-
ment. En breu, estarem en quotes similars al nostre entorn.

Quina és la quota de programàtica de Vocento en compara-
ció amb els ingressos publicitaris digitals?
Al voltant del 20%.
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Poden ser les fake news una oportunitat per als mitjans 
tradicionals?
Simplement, posa de manifest el nostre treball, que és emetre 
informació basada en certeses. Fins ara, es donava per fet que 
tot el que es llegia a la Xarxa t’ho podies creure. Afortunada-
ment, ara estem veient com la credibilitat es sustenta en certes 
marques. És una oportunitat en molts àmbits. També ho hauria 
de ser en el comercial. De fet, el preu de la publicitat en els 
suports no és el mateix, no només per l’audiència, sinó també 
pel tipus d’audiència. També és una oportunitat per als grups 
de comunicació que treballen amb models de gestió, amb rigor 
i amb serietat.

Malgrat que els anunciants han tingut problemes de se-
guretat de marca a Facebook o YouTube, estan destinant 
grans quantitats del seu pressupost publicitari a aquestes 
plataformes. És un error?
Tot això s’ordenarà. Estem encara en un procés desordenat, 
en el sentit que han aparegut nous models de comunicació pu-
blicitària, als quals tots ens estem adaptant, tant mitjans, com 
agències i els anunciants. Jo el que no crec és en les campan-
yes que només van a uns mitjans i exclouen altres. És important 
pensar en un mix de mitjans el més eficient possible a l’hora 

d’arribar a l’usuari final. Les marques, quan vulguin comunicar 
en entorns creïbles i propers al lector, seguiran treballant amb 
qui els dona confiança. El nostre gran objectiu és, com a suport 
publicitari, demostrar als anunciants que som eficients i rendi-
bles.

Per lluitar contra el duopoli de Facebook i Google, molts 
mitjans -a Europa i també a Espanya-estan format aliances 
comercials malgrat ser competència ¿des Vocento es va a 
aprofundir-hi?
En aquest nou ecosistema, el concepte de competència és molt 
relatiu. Estem obligats a buscar sinergies de tot tipus. Vocento 
ha estat impulsora per generar sinergies en l’àmbit de la im-
pressió, distribució... També es poden produir en l’àrea comer-
cial o a la de tecnologia.

En el vostre cas, digital ja aporta el 50% dels ingressos 
publicitaris en el segment de premsa estatal. És un percen-
tatge superior al de la competència. A què es deu?
Tenim un gran avantatge enfront dels grups de la nostra com-
petència. I és que tenim una àrea de classificats, on està Pisos.
com, Autocasión o Infoempleo; que generen uns ingressos di-
gitals rellevants.
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Hi ha alguns anunciants que estan retenint les seves inver-
sions en digital pels problemes de frau, visibilitat, bloque-
jadors d’anuncis ... Quina responsabilitat tenen els mitjans 
en això?
Veiem aquest ecosistema amb preocupació. Nosaltres ens 
sentim molt còmodes en la relació de tu a tu amb l’anunciant i 
sent absolutament transparents. En la mesura que hi hagi altres 
operadors que treballin d’una manera menys transparent, ens 
perjudica a tots. Estem parlant amb altres grups per veure com 
forcem una més gran transparència en el sector.

Els usuaris perceben que hi ha molta publicitat a Internet i 
que és molt repetitiva. Per què no s’evoluciona en aquest 
sentit?
Nosaltres fugim del gran volum per anar a les campanyes de 
qualitat, amb alts d’índexs de visibilitat, que li donin gran retorn 
a l’anunciant. Això es fa evitant formats intrusius, fent que la 
navegació sigui el més ràpida possible... Els anunciants, quan 
inverteixen amb tu, saben que inverteixen en entorns segurs. A 
mi em preocupa quan veig que les televisions emeten en digital 
abans de cada vídeo blocs de tres i quatre preroll, sense aspa 
de tancament.

Què li semblen les aliances -de vegades, disbaratades- per 
escalar posicions a Comscore?
Nosaltres no estem afegint subportals per créixer. No ens agra-
da aquest model. Nosaltres el que fem és créixer en profunditat 
amb els nostres usuaris. Per a això invertim en un DMP propi, 
que ens permet conèixer més als nostres usuaris per ser més 
eficients. (Foto: Vocento)
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Algunes claus essencials de la 
reinvenció de The New York Times per 
a comunicadors 
Per Ismael Nafría, periodista, autor, consultor i professor / In-
nova

  
“La reinvenció dels mitjans: com hem d’adaptar-nos els comuni-
cadors?”. Aquest era el títol d’una sessió a la qual vaig ser con-
vidat recentment, en què van participar també els responsables 
d’innovació de diversos mitjans de comunicació espanyols. Es 

tractava de parlar i debatre sobre la necessària adaptació dels 
mitjans -i dels comunicadors en general- al nou entorn propiciat 
per la revolució digital.

Les lliçons que vaig voler aportar als assistents estan extretes 
del radical procés de transformació digital que ha dut a terme 
durant les dues últimes dècades el diari The New York Times, 
que intento explicar de manera molt més detallada en el meu 
llibre La reinvenció de The New York Times. Durant el curs 
2016-17 vaig tenir l’oportunitat d’investigar a fons el cas del dia-
ri novaiorquès durant la meva estada com a periodista en resi-
dència del Centre Knight per al Periodisme en les Amèriques de 
la Universitat de Texas, a Austin (Estats Units). I vaig descobrir 
que aquesta “reinvenció” tanca moltes lliçons pràctiques que 
són plenament vàlides per a tots els actors del sector amb inde-
pendència de la seva mida o localització.

S’ha d’apostar per la qualitat ja que és l’única resposta vàlida 
per a aquells mitjans i comunicadors que vulguin seguir sent 
imprescindibles per al seu públic.

La primera lliçó pràctica, i potser les més rellevant de totes, és que 
l’aposta per la qualitat és l’única resposta vàlida per a aquells mi-
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tjans i comunicadors que vulguin seguir sent imprescindibles per 
al seu públic. En un entorn de sobreabundància d’informació que 
amenaça amb anestesiar les nostres audiències, oferir informació 
de qualitat és l’única via per guanyar la batalla comunicativa.

Al NYT han canviat moltíssimes coses durant les dues últimes 
dècades -el producte informatiu realitzat, el model de negoci, 
la configuració de l’equip, les habilitats dels professionals de la 
seva redacció, la relació amb anunciants i lectors, etc.-, però hi 
ha cosa que s’ha mantingut absolutament invariable durant tot 
aquest temps, fins i tot en els moments econòmicament més 
difícils: l’aposta per un periodisme de la màxima qualitat possi-
ble. Un total de 125 premis Pulitzer -tres d’ells guanyats aquest 
mateix any- són el millor reflex d’aquesta aposta.

Lligat a això, el cas del NYT ens recorda que, moltes vegades, 
“menys és més”. El diari novaiorquès, que compta actualment 
amb una redacció integrada per 1.450 professionals, publi-
ca entre 200 i 250 peces informatives al dia. És a dir, aposta 
de manera molt decidida per la qualitat i no per la quantitat 
d’informació. I crec que aquesta és una de les claus o lliçons 
sobre la qual molts mitjans i professionals haurien de reflexio-
nar per recuperar la rellevància informativa entre el seu públic.

Una altra lliçó que ens ofereix el cas de The New York Times 
és que el model de negoci que ha sostingut durant dècades als 
mitjans de comunicació està canviant de manera radical: els 
anunciants , que havien estat el principal suport econòmic del 
medi, han perdut aquest paper protagonista, que ara correspon 
als usuaris. L’any 2012 es va produir, en el cas del NYT, un 
canvi històric: va ser el primer exercici en el qual els usuaris 
-a través de les subscripcions impreses i digitals i les vendes 
d’exemplars- van aportar més ingressos que els anunciants. I 
des de llavors, les diferències s’engrandeixen cada any. Així, en 
el primer trimestre d’aquest any 2018, els usuaris van aportar 
ja el 63% dels ingressos, enfront del 30% per part dels anun-
ciants. És a dir, el NYT ingressa ja més del doble pels seus 
usuaris que per les seves anunciants.

El model de negoci ha canviat i ara el centre d’aquest mo-
del correspon als usuaris
Això té implicacions evidents en el producte: l’objectiu principal 
del NYT és actualment aconseguir el màxim “engagement” amb 
la seva audiència per aconseguir que es subscriguin al medi. A 
finals de març de 2018, el Times explicava ja amb gairebé 2,8 
milions de subscriptors digitals. Aquesta xifra ha anat augmen-
tant tots els trimestres des que el diari va llançar les subscrip-
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cions digitals a principis de 2011. La història possiblement dirà 
que aquesta va ser la millor decisió de negoci adoptada pel 
NYT en dècades.

L’experiència del NYT ens revela que una de les millors estratè-
gies que poden seguir els mitjans és la de descobrir i tenir cura 
amb un enorme mim a la seva audiència més fidel , que és la 
que acaba aportant els ingressos que es necessiten perquè el 
medi segueixi sent rendible.

Una de les coses que vaig descobrir en analitzar més de 20 
anys d’activitat recent del NYT és l’enorme claredat que hi ha a 
la companyia editora sobre quina és la seva missió en la socie-
tat i quina és la proposta de valor que planteja al seu audiència 
. Si és el cas, hi ha dues paraules que ho resumeixen perfecta-
ment: la qualitat i la innovació . Tota l’activitat del diari es regeix 
per aquests dos conceptes, el que ajuda enormement a definir 
les línies d’actuació ja no sortir-se de les mateixes.

I la pregunta és obligada: Té el nostre mitjà, o tenim com a co-
municadors molt clara quina és la nostra missió i què espera el 
nostre públic de nosaltres?

La transformació del NYT ens deixa altres lliçons pràctiques relle-
vants. Per exemple, la necessitat de comptar amb equips profes-
sionals amb les habilitats necessàries per triomfar en l’era digital i 
mòbil . I per això, a més de la renovació que es pugui realitzar en 
els equips, és imprescindible apostar per la formació interna per 
dotar als nostres equips d’aquests imprescindibles coneixements.

He parlat de “era digital i mòbil” perquè és aquí on som: la major 
part dels usuaris del NYT es connecten amb el seu producte a 
través dels dispositius mòbils, i el mateix passa amb la major 
part de mitjans de comunicació. Per tant, és absolutament im-
prescindible oferir un gran servei en aquest entorn, que ha de 
ser considerat com a prioritari en qualsevol estratègia.

Una altra lliçó interessant és la de l’aposta que realitza el dia-
ri novaiorquès pel periodisme visual. Es tracta d’ explicar his-
tòries que arribin de manera efectiva a l’audiència , i els re-
cursos audiovisuals són una arma valuosíssima per aconseguir 
aquest objectiu. Vídeos, àudios, gràfics interactius, mapes, 
fotogaleries, quizzes, reportatges multimèdia, còmics i qualse-
vol altra forma d’explicar una història de manera visual han de 
formar part habitual de l’oferta informativa de qualsevol mitjà. 
L’audiència així ho reclama i ho premia en forma d’atenció.
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I vull acabar aquest text amb dues últimes reflexions. D’una 
banda, el camí de la transformació digital no és senzill. És llarg, 
és difícil, és complicat i exigeix una enorme claredat d’idees i 
un gran tenacitat per impulsar els canvis necessaris. Però és 
l’únic camí possible.

D’altra banda, tots aquests canvis no serien possibles si no 
canviem la cultura de treball per afavorir la col·laboració entre 
tots els departaments i les unitats d’una companyia. En l’era di-
gital s’imposa el treball col·laboratiu i el desenvolupament àgil, 
per la qual cosa és imprescindible que s’impulsi una nova cul-
tura interna en què desapareguin les sitges i en la qual tots els 
integrants d’una companyia remin en la mateixa direcció.

La reinvenció que està realitzant el diari The New York Times 
ens mostra que tots aquests canvis són possibles fins i tot en 
una companyia gran i més que centenària -el diari va ser fundat 
el 1851-, però és imprescindible creure a cegues en la nostra 
missió i estar realment disposats a adaptar-nos al nou entorn 
digital. (Gràfic: Estudio Campanario)

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El Financial Times barreja periodisme 
amb actuacions per atraure a públics 
més amplis
Per Caroline Scott / Journalism.co.uk

The Financial Times ha estat experimentant amb explicar les 
seves històries a través del rendiment teatral, amb l’objectiu de 
veure si l’enfocament creatiu i en viu de la narració d’històries 
pot implicar el públic de noves maneres. L’editor explora com 
els plantejaments creatius de la narració de contes poden su-
portar una innovació crucial en la pràctica periodística

A través del Laboratori de Narratives Contemporànies, un pro-
jecte de recerca en curs que explora el futur de la narració de 

contes, l’editorial es va associar amb  People’s Palace Projects, 
una organització benèfica artística independent a la Queen 
Mary University de Londres i l’espai d’interpretació Battersea 
Arts Center, -progressió, actuacions de rascar-se de les seves 
històries a l’escenari-.

“No estàvem segurs sobre els assumptes que funcionarien i 
això no ho faria, així que només vam intentar trobar periodis-
tes entusiasmats que estaven disposats a provar”, va dir Robin 
Kwong, responsable del lliurament digital, Financial Times, en 
un informe debat sobre les actuacions a la Universitat Queen 
Mary el 2 de juliol. 

“De vegades, les notes dels periodistes són realment impor-
tants per a ells, però eren molt generoses per compartir amb 
els artistes”.

“Els periodistes van trobar que, encara que podrien haver abor-
dat la seva història d’una manera particular, veure-la presenta-
da d’una manera diferent era bastant il·luminadora, i era grati-
ficant descobrir que en realitat un ventall d’històries diferents 
podria funcionar de diferents maneres”.
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Els que participen en el projecte News News Labs debaten so-
bre com poden col·laborar artistes i periodistes.

Els cinc espectacles de 10-15 minuts realitzats per una sèrie 
d’artistes del Battersea Arts Center el 29 de juny van combinar 
històries, des de les de la seva sèrie Work Tribes fins a una 
investigació sobre la relació entre Uber i els seus conductors, 
i van encoratjar crear un espai focalitzat on els que observen 
podrien afrontar els temes que no necessàriament implicarien.

“Esperem que quan les persones entrin a l’espai de rendiment i 
donin el seu temps, poden tornar-se una mica més curiós sobre 
el que està passant i començar a formular les seves pròpies 
preguntes sobre els problemes”, va dir Kwong a Journalism.
co.uk.

“El periodisme no només es converteix en un mitjà per donar a 
les persones respostes a les preguntes que ja tenen, sinó un 
mitjà per provocar noves preguntes per explorar”.

André Piza, director de producció i director de teatre, People’s 
Palace Projects, va dir que hi ha una semblança entre la ma-
nera com treballen els periodistes i artistes: posar la informa-

ció d’una forma coherent per a un públic que no té l’oportunitat 
d’involucrar-se amb tot el material original.

“Quan teniu diferents oportunitats per relacionar-se amb per-
sones de diversos formats, que és el que fan els artistes i els 
periodistes, dóna al públic una perspectiva molt més comple-
ta, fins i tot poètica, sobre les històries amb què estan tenint 
contacte: les narracions es presenten de moltes maneres dife-
rents”, va dir. 

“El significat que aquestes històries acaben tenint en la vida de 
les persones és molt més interessant i tenen un impacte molt 
més gran”.

Tanmateix, com una organització transfronterera amb lectors in-
ternacionals, The Financial Times es pregunta ara com aquest 
format de narració en viu pot funcionar pràcticament en el llarg 
recorregut. 

“Estem preguntant com navegem entre línies per tenir alguna 
cosa que és molt important per estar físicament allí per experi-
mentar, en comparació amb intentar arribar a un públic de tot el 
món”, va dir Kwong.
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“Ara hi haurà moltes coses per tornar, pensar i consolidar els 
comentaris que tenim i les nostres pròpies experiències”.

Q & A: Robin Kwong, cap de lliurament digital a The Finan-
cial Times
En el seu paper com a editor d’Projectes Especials, Robin és 
qui ha estat darrere del joc interactiu Uber de FT, la seva cin-
quena història més llegida del 2017. Des de llavors, va dirigir al 
nou equip de lliurament digital de FT. La Idea es va trobar amb 
ell per conèixer més sobre aquest nou equip i el que espera 
aconseguir.

Pot donar-nos una visió general del vostre paper com a cap 
de lliurament digital? 
El nucli del rol és començar i executar un equip nou, anomenem 
l’equip de lliurament digital fins que aconseguim un nom millor. 
Sóc jo, el meu diputat i quatre productors creatius que estem 
acabant de reclutar. Aquest nou equip de productors creatius 
estarà integrat als quatre taulers de notícies principals de la 
FT a nivell de cap d’un diputat, però em reportaran en lloc del 
capçal de la taula. La idea darrere d’aquest equip és canviar la 
forma en què encomanem històries.

El llarg recorregut de tot això és que durant els últims deu anys, 
la FT ha anat realitzant els canvis i ajustos graduals necessa-
ris per passar d’una sala de premsa que produeix un producte 
imprès a una redacció que produeix un producte en línia i un 
producte imprès . Tots els canvis que havíem posat en marxa 
durant l’any passat estan centrats al voltant de l’acabament de 
les coses, amb el que vull dir que tots estan centrats en canviar 
el que passa després que un periodista escrigui la seva història. 
El que mai no hem abordat correctament és el que passa abans 
que un periodista escrigui la seva història.
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Es pot elaborar sobre això?
Massa sovint, quan un reporter i un editor tenen una conversa 
sobre una història, encara no tenen aquesta pregunta de “quan-
tes paraules hauria de presentar”. I així la manera en què molts 
editors i reporteres veuen històries continua sent aquest tros de 
prosa. I el primer és aconseguir que la història sigui correcta 
-aquest tros de prosa és correcte- i després està pensant en 
què hauríem de fer digitalment. Aquest és l’origen de moltes de 
les queixes dels equips digitals, tant si es tracta d’un compro-
mís de l’audiència com de gràfics o de vídeo, on bàsicament 
“només ens ha parlat d’això abans, podríem haver fet alguna 
cosa fantàstica amb ell”. Però en aquesta etapa, és massa 
tard”. Per tant, per tractar de resoldre això, en primer lloc, és 
fonamentalment un repte de canvi de cultura. Hem decidit que 
la millor manera de fer-ho és introduir agents de canvi: fer que 
la gent entri a l’escriptori i modelar aquest comportament i tenir 
des del principi com a part de la descripció del lloc de treball 
una responsabilitat per pensar d’una manera més àmplia i més 
creativa. sobre la narració de contes i sobre el format i posar-
los en el cor de les taules de notícies amb suport i en una po-
sició de credibilitat i antiguitat. Això és el que intentem fer amb 
aquest nou equip. La idea és, en part, que si tenim aquest dret, 
en cinc anys, a mitjà termini, tots els redactors seran un pro-

ductor creatiu perquè hem ajudat la forma en què pensen sobre 
històries no només textualment sinó visualment.

Quan entrin els productors creatius, l’escriptor passarà al 
productor creatiu abans d’anar a un editor? 
En realitat, principalment perquè la funció bàsica d’un editor 
continuarà essent el primer punt de contacte per a un periodista 
i la primera conversa encara haurà de ser “hi ha una història 
aquí”. No volem canviar això perquè això és el nucli del que fa 
alguna cosa una història de FT i el que fa que alguna cosa no si-
gui una història de FT. El que volem canviar és que una vegada 
que hàgim identificat el que fa que aquesta història específica 
sigui interessant, fem la pregunta “quina és la millor manera 
d’explicar aquesta història”. Així, principalment, els productors 
creatius treballaran amb els editors.

Quins tipus d’històries fan un bon projecte especial? 
Una de les coses més interessants que he vist recentment és 
la narració basada en xat. L’aplicació de notícies Quartz va ser 
la primera. Passar-se de la interfície de xat com a forma de 
fer arribar històries a [lectors] per explicar una història a través 
d’una interfície de xat és una cosa que em sembla interessant. 
Dos exemples d’això: el laboratori de BBC News va publicar 
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aquest conjunt d’històries anomenades Crossing Divides. Es 
tracta de tenir converses difícils entorn de temes controvertits. 
Per a cadascun d’aquests temes, decideix ser una persona a 
cada costat d’aquest debat i té aquesta conversa de l’aplicació 
de xat amb l’altra persona de l’altra banda. L’altra cosa que vaig 
a esmentar és una nova eina de codi obert, EntrevistaJS, per 
facilitar que les redaccions generin aquest tipus d’històries de 
xat interactives. Al Jazeera va produir això amb la [Iniciativa de 
Google Digital News Initiative].

Aquestes dues coses combinades em fan pensar que [la na-
rració basada en el xat] es converteix en un espai interessant. 
No tenim res actualment en les obres que utilitzen aquest for-
mat, però això seria un exemple d’allò on probablement volíem 
fer-ho com un projecte especial inicialment per veure si podem 
trobar una història que sigui realment adequada per a aquest 
format i en realitat només podem intentar fer-ho una vegada.
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Comunicar amb èxit amb els 
consumidors de la Generació Z
Per Juan Camilo Bonilla, anaging director de Digilant / Interac-
tiva Digital

  
Els GenZers tenen diferents hàbits i els anunciants necessiten 
identificar com arribar fins a ells de manera eficaç, ja que són 
els consumidors immediats. A més, són “hiperemisors” de co-
municació, de manera que la seva influència en el mercat i la 
seva capacitat de generar tendències és enorme.

Les marques han invertit molts recursos durant els últims anys 
a aprendre com són i com contactar amb la Generació Millen-
nial. Representaven la primera onada de ciutadans molt digita-
litzats, altament preparats, estaven provocant l’explosió de les 
xarxes socials i s’havien incorporat al mercat de consum. En 
canvi, l’orientació ha estat molt menor cap a la Generació Z, 
encara que en països com els Estats Units ja suposen gairebé 
el 26% de la població (el major segment) i s’estima que el 40% 
dels consumidors allà tindran menys de 22 anys el 2020, se-
gons un estudi de Fastco. La xifra està molt propera a Espanya, 
on representen el 24,5%.

Aquests són els 10 aspectes més rellevants per comunicar amb 
èxit amb els joves que formen part de la Generació Z:

1. Entre Instagram i snapchat. Els anunciants que aborden de 
manera programàtica la compra de mitjans adreçada als GenZers 
han d’identificar què els agrada i què rebutgen, per poder desen-
volupar accions específiques i eficaces a través d’aquest canal.

2. Microinfluencers. Les referències de la Generació Z estan 
a YouTube i entre influencers en els quals confien i als que se-
gueixen, més que en les webs informatives tradicionals.
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3. Més natiu. Els GenZers es veuen menys atrets cap a la 
publicitat en línia que les generacions anteriors (el 59% fan clic 
a un anunci, davant del 71% en el cas dels Millennials). Això fa 
que la publicitat nativa sigui una via més eficaç per arribar-hi 
que altres formats.

4. Autenticitat. A més, les marques augmentaran l’èxit de la 
seva comunicació si es recolzen en persones reals, en lloc 
d’usar models en els anuncis, com venia fent la publicitat tra-
dicional.

5. Independents. Una cosa molt important per a les marques 
és que aquesta franja demogràfica vol la seva independència. 
No estan interessats en els programes de fidelització. No són 
tan fidels a les marques; desitgen interactuar amb l’anunciant i 
sentir-se lliures.

6. Experiencials. Donen més valor a l’experiència que a pos-
seir un producte: volen gaudir dels objectes però no els importa 
tant posseir-los.

7. Compradors físics. Tot i que són nadius digitals, no fan les 
seves compres a Internet sinó preferentment en establiments 

físics. El 81% d’aquests joves prefereix comprar en botigues; 
i el 60% dels GenZers trien els grans centres comercials per 
realitzar les seves compres, segons un estudi realitzat per PwC 
a Estats Units. Aquesta anàlisi de la consultora revela que els 
centres comercials són tres vegades més populars per a la Ge-
neració Z que altres tipus de comerços.

8. Multitasking. Els GenZers tenen una capacitat de concen-
tració de vuit segons i generalment canvien entre almenys cinc 
pantalles diferents en cada sessió. Això vol dir que les marques 
tenen cada vegada menys temps per captar l’interès d’aquests 
consumidors.

9. D’esquena a la televisió. La Generació Z no és l’audiència 
a la qual apuntar a través de la televisió tradicional, a la qual 
dediquen menys d’un terç del seu temps. A més de videojocs, 
consumeixen sèries i altres continguts en streaming a través 
dels seus dispositius mòbils en plataformes de pagament i 
obertes, tant de vídeo com de música, com Netflix, YouTube 
o Spotify.

10. Reputació de marca. Finalment, però no menys important, 
les marques han de construir una reputació sòlida per connec-
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tar amb aquests consumidors. La seva estratègia de comunica-
ció ha de donar rellevància a un compromís social autèntic en 
qüestions com la igualtat de gènere, trencar bretxes salarials, 
integració, respecte al medi ambient, etc. (Foto: YouTube) 
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