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COMUNICACIÓ DIGITAL
Els mitjans digitals volen deixar de mesurar l’èxit en pàgines vistes
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NOVES EINES
Dotze plantilles de PowerPoint gratis i animades per crear presentacions professionals

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Àmbits de governança en estratègia de continguts

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Reduir la varietat de títols disponibles als quioscos ajuda a vendre més
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Prop de la meitat dels venedors 
de premsa de la demarcació de 
Barcelona han tancat
Per ACN / El Món

Els quioscs i les botigues de premsa de Barcelona i la seva 
Àrea Metropolitana arrosseguen una doble creu des de fa 10 
anys. L’anomenada ‘crisi del paper’ i la crisi econòmica, suma-
des, han suposat el tancament en aquest temps de prop del 
50% dels punts de venda que controla l’Associació Professio-
nal de Venedors de Premsa d’aquesta àrea. Abans del canvi 

de segle comptaven gairebé 800 associats, avui no passen 
dels 400 i en els últims tres anys la davallada ha esdevingut 
“caiguda lliure”, lamenta el vicepresident de l’entitat, Máximo 
Frutos en declaracions a l’ACN. Per sobreviure, els venedors 
que aguanten s’encomanen a productes alternatius com loteria, 
refrescos o accessoris de mòbil. “Coses que abans ni et plante-
javes”, admet Frutos, però que tampoc garanteixen el futur del 
negoci. L’escenari, incert, s’agreuja per “les condicions econò-
miques que marquen les distribuïdores i editorials” als nous in-
quilins, cosa que dificulta les opcions de relleu, en opinió de 
l’associació de venedors.

La caiguda del consum de premsa en paper en favor d’Internet 
i els anys de crisi econòmica han estat un còctel molt nociu 
pel negoci de quioscs i petites botigues de venda de premsa. 
Segons l’Associació Professional de Venedors de Premsa de 
Barcelona i Província (APVPBP), en els últims deu anys hau-
rien tancat gairebé el 50% dels punts de venda associats, i la si-
tuació podria ser similar en conjunt. La sagnia és més gran a les 
ciutats i pobles de l’Àrea Metropolitana que no pas a Barcelona, 
puntualitzen des de l’associació. En part, i segons l’entitat, això 
s’explica perquè els quioscs de la capital es beneficien dels in-
gressos per la publicitat que llueixen els seus establiments. 
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Però el problema de fons, la davallada de les vendes, és comú. 
De fet, a Barcelona ciutat, abans del canvi de segle hi havia 440 
quioscs censats i a dia d’avui en són 338, però oberts només 
275, segons calcula l’APVPBP. Pel que fa a l’associació de ve-
nedors de premsa en conjunt, al voltant de l’any 2000 l’entitat 
aglutinava entre 700 i 800 associats. Avui no arriben als 450, 
una mica més de la meitat dels quals són quioscs i la resta boti-
gues de venda de premsa. “La venda de diaris i revistes ha anat 
baixant de mica en mica, però en els últims 3 anys ha agafat 
embranzida”. De fet, el vicepresident de l’associació i propietari 
d’una botiga de premsa al barri del Poblenou, Máximo Frutos, 
parla de “caiguda lliure” i ho il·lustra explicant que si fa 10 anys 
la normalitat era vendre “600 o 700 diaris” al dia, ara no arriba 
als 150 exemplars “sent molt optimista”. 

Era un bon negoci
Aquest “era un bon negoci”, assegura el venedor. “Esclau, sí, 
perquè s’ha d’obrir cada dia de l’any, però tenia recompensa”. 
La cosa ha canviat força, i tant els propietaris de botigues com 
els quiosquers ja fa anys que s’han vist abocats a “buscar pro-
ductes alternatius” per no dependre tant del paper. Refrescos, 
loteria, tabac o accessoris de mòbil són ja una imatge habitual 
a les estanteries del local de Frutos, i també de quioscos com 

el que regenta Jordi Bastardes al carrer Escorial, al barri de 
Gràcia de Barcelona. Ell va començar a treballar-hi fa 40 anys, 
ajudant el seu pare amb tan sols 14 anys d’edat, i n’és el res-
ponsable des de fa 27 anys. El panorama és radicalment dife-
rent ara, com il·lustra el fet que aleshores, els diumenges, solia 
rebre 250 exemplars d’El Periódico i 350 de La Vanguardia “que 
volaven”, i ara en rep “25 d’un i 70 de l’altre”. 

Futur incert
“El paper mor, i la crisi ha contribuït a eliminar una despesa no 
imprescindible. Molts, difícilment tornaran perquè s’han habituat 
a informar-se a través d’altres mitjans”, sentencia Bastardes, 
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força pessimista respecte la continuïtat del seu quiosc. “Soc 
pessimista perquè cada dia venem menys i no veiem la solu-
ció per enlloc. Podria ser que aguantés cinc anys o que d’aquí 
sis mesos ja no sigui el meu punt de venda”, assumeix. Al seu 
entendre, per molt que es diversifiqui el negoci, mentre el plec 
de condicions de la llicència municipal els obligui a mantenir un 
60% de producte editorial (per un 40% de atípics), “difícilment 
tirarem endavant”. Un altre dels problemes que amenacen la 
supervivència d’aquest tipus d’establiments és la manca de re-
lleu, quan els més veterans decideixen traspassar el negoci. De 
relleu “no n’hi ha hagut”, opina el vicepresident de l’APVPBP. 
Máximo Frutos apunta aquí cap a les condicions “que imposen 
editorials i distribuïdores” als nous inquilins. 

“Fins i tot un punt de venda relativament bo que es traspas-
si per jubilació quedarà en unes condicions pitjors”, assegura. 
Segons denuncia el representant de l’associació, el marge de 
benefici que les distribuïdores i editorials concedeixen als vene-
dors és del 25% en el cas de les revistes i del 20% en premsa, 
però baixa fins a un 20% i un 20% més despeses de transport 
per aquells que comencen de vell nou. “Aquest ja és un negoci 
poc agraït d’agafar en aquets moments, si a sobre l’agreugem 
forçant les condicions, el quiosc -encara que estiui en un bon 

lloc- no es traspassarà”, adverteix Frutos. “A la llarga, això els 
perjudicarà a ells tant com a nosaltres”. (Fotos: La Xarxa i Racó 
Català)
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

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

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

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

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

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

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

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

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

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

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

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

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

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

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

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

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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El paper serà tendència
Per Juan Carlos Laviana / El Faro de Vigo

 

Serà un boig o un visionari? Algú capaç de fer-se milionari amb 
la medicina o és un estafador o un geni. Cal reconèixer que és 
un tipus peculiar, però igual que ho són Jeff Bezos (Amazon i 
Washington Post), Elon Musk (Tesla i mil coses més) o el molt 
veterà Rupert Murdoch (The Times i Fox TV). Patrick Soon-
Shiong, contra el que pugui semblar pel seu cognom, va néixer 
a Sud-àfrica. Com tot bon magnat, va començar repartint diaris, 
i, a força de embrutar-se els dits de paper entintat, es va ena-
morar perdudament de l’irresistible tacte de les notícies. Es va 
traslladar amb la seva família a Los Angeles, on va fer una bri-

llant carrera com a cirurgià i científic emprenedor. Es va posar 
un objectiu molt ambiciós: curar el càncer; no ho ha aconseguit 
encara, però l’obstinació li ha reportat una notable fortuna. De 
fet la revista Forbes el va proclamar el 2014 com “el metge més 
ric de la història del món”.

El passat abril el seu nom va adquirir encara més notorietat 
després de comprar el principal diari de Los Angeles i altres 
capçaleres per mig milió de dòlars. Ja se sap, la joguina amb 
què tot magnat somia, un diari. Res de nou. Ja li havia passat 
al més gran de tots els magnats, Charles Foster Kane, quan va 
decidir dedicar la seva herència al ruïnós The Chronicle. En una 
interessantíssima entrevista-perfil, publicada a The Guardian, 
el doctor Soon-Shiong es definia com “l’addicte número u de les 
notícies”. La seva primera mesura a Los Angeles Times ha es-
tat revolucionària. Navegant contra la tendència imperant -per 
exemple, en la política espanyola- va decidir nomenar director 
a un periodista old fashion de 75 anys. La seva segona gran 
mesura ha estat traslladar la redacció del centre de la ciutat a 
la platja, a la zona coneguda com Silycon Beach, on es respira 
aire net de l’oceà barrejat amb el silici que emanen les noves 
tecnologies. El lloc és el que l’empresari diu el nou “moll” de 
la urbs. No és estrany que els treballadors del diari, que van 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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acomiadar a l’anterior propietari brindant amb xampany, esti-
guin entusiasmats amb l’home que ha promès convertir-los en 
estrelles; el millor caramel per a un reporter. 

Sent sincers, quin periodista no ha somiat alguna vegada, en 
aquests moments tan difícils, amb que apareixia un Bezos per 
la porta de la redacció? Sense renunciar als avenços tecnolò-
gics, Soon-Shiong està convençut que la premsa impresa es 
tornarà a posar de moda, com ha passat amb els vinils, que ara 
tornen a apreciar els joves. “Aviat veurem als nois dels hipster 
demanant paper”, assegura. Està convençut que la premsa en 
paper sobreviurà: “sempre hi haurà una necessitat de lectura 
assossegada i de tacte de paper”. Perquè no? Les tendències 
canvien.

Qui ens havia de dir que passaria la moda de viure a l’extraradi? 
I va passar. Qui ens havia de dir que després de gaudir de 
l’adossat amb piscina anàvem a enyorar el centre? I ho enyo-
rem. Qui ens havia de dir que Ikea o Leroy Merlin s’anaven a 
instal·lar en els carrers més cèntrics? I s’estan instal·lant. El 
diari en paper no serà menys i també pot tornar a ser tendència. 
(Il·lustració: Regió 7)

La transparència pública, vista per 
periodistes d’Espanya i Suècia

La transparència és una qualitat cada vegada més exigida als po-
ders públics. Les administracions de qualsevol nivell -internacio-
nal, nacional, regional i fins municipal- han de ser transparents 
amb els seus ciutadans, dels que són servidors. En aquesta ren-
dició de comptes, els periodistes tenen un paper clau: actuen com 
a vigilants davant eventuals abusos per part dels poders públics i 
com a denunciants de l’obscurantisme. Ara bé, com tots sabem, 
una cosa és la lletra i una altra la música. Tot i que les lleis obli-
guen els poders públics a ser transparents, aquests poden buscar 
estratagemes per entorpir l’accés a allò que prefereixen amagar. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En un estudi que acaba de ser publicat a la revista acadèmi-
ca Journalism Practice, Ester Appelgren (Södertörn University, 
Suècia) i el consultor de mitjans Ramon Salaverria han publicat 
una investigació comparada sobre com accedeixen els perio-
distes d’Espanya i Suècia a les dades públiques i quines són 
les dificultats que han d’enfrontar per aconseguir la informació. 

L’elecció d’aquests dos països no és casual. Suècia compta 
amb la llei de transparència pública més antiga del món, pro-
mulgada el 1766. Davant d’això, Espanya ha estat un dels úl-
tims països occidentals a incorporar, a finals de 2013, una llei 
de transparència al seu marc legal. Per tant, ens trobem davant 
de dos pols oposats: un -el suec- en què l’obligació de retre 
comptes està profundament arrelada en la vida pública i un al-
tre -el espanyol- on la legítima petició d’informació a adminis-
tracions i funcionaris és rebuda a sovint amb indissimulat recel.

L’estudi, de caràcter qualitatiu, està basat en més de mig cen-
tenar de qüestionaris i una desena d’entrevistes en profundi-
tat a periodistes de dades de tots dos països. S’explora com 
enfronten els professionals de la informació les freqüents tra-
ves de les administracions per a subministrar les dades que 
se’ls demanen. Les diferències trobades entre els dos països 

indiquen que les respectives legislacions nacionals i l’europea 
comuna determinen les estratègies dels periodistes per accedir 
a les dades, convertint en ocasions a aquests professionals en 
activistes que lluiten pel dret a accedir a les dades públiques. 
Els periodistes d’ambdós països reivindiquen la necessitat 
d’estendre un cultura de la transparència entre els funcionaris 
públics, cosa que, tot i les lleis, segueix sense existir.

L’article es titula The promise of the transparency culture. A 
comparative study of access to public data in Spanish and Swe-
dish newsrooms i el podeu llegir CLICANT AQUÍ (Font: bloc de 
Ramon Salaverria – Gràfic: Arazi.fr)

Nemesio Rodríguez (FAPE) avisa a la 
política espanyola

El president de la Federació d’Associacions de Periodistes 
d’Espanya (FAPE), Nemesio Rodríguez, avisa als dirigents 
polítics espanyols que “eludir el control de la premsa és una 
estafa als ciutadans que necessiten saber, en profunditat i de 
forma transparent, les mesures que adopten els governs i que 
tenen repercussió sobre les seves vides”. Així ho defensa Ro-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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dríguez en una entrevista a Europa Press, en què subratlla que 
“sense cap dubte” els responsables de les diferents formacions 
polítiques s’han de sotmetre amb més freqüència a l’escrutini i 
control de la premsa.

“Negar-se a donar explicacions veraces als ciutadans és una 
vulneració greu del seu dret a la informació”, adverteix el pe-
riodista, que també afegeix que “perjudica el propi govern per-
què els ciutadans poden arribar fàcilment a la conclusió que 
l’absència d’explicacions obeeix a què es té la voluntat d’ocultar 
alguna cosa”. Rodríguez considera que el Govern del Partit Po-
pular (PP) va comportar una època de retrocés de la llibertat 
d’expressió i d’informació a Espanya i creu que “el principal re-
trocés” va procedir de l’aprovació de la Llei de Seguretat Ciuta-
dana que “va obrir la porta a una judicialització excessiva “dels 
drets a la llibertat d’expressió, de premsa i d’informació,” el que 
al seu torn va produir una restricció desproporcionada de la lli-
bertat d’expressió”.

Nemesio Rodríguez també va advertir que perdre les llibertats 
d’expressió i informació suposaria “la desaparició de la demo-
cràcia i el pas a un règim totalitari”. “La història ens ha demos-
trat que els dictadors el primer que anul·len són les llibertats 

d’expressió i d’informació. La defensa d’aquestes llibertats no 
és només una obligació dels periodistes, és de tota la societat 
perquè sense elles es perdrien totes les altres”. (Font: Europa 
Press)

Preocupació entre els quiosquers i 
petits editors francesos

El senador francès Mathieu Darnaud ha preguntat a la ministre 
de Cultura sobre el projecte de revisió de la llei anomenada Bi-
chet, que regula la distribució de la premsa. El senador recorda 
en el seu escrit que, amb l’arribada de la indústria de mitjans 
digitals,, la premsa en paper està passant per una crisi impor-
tant, la venda d’exemplars va caure un 50% en 10 anys, amb 
una taxa d’exemplars no venuts al voltant del 60%. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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A més, al final de 2017 Presstalis -missatgeria que distribueix el 
75% dels exemplars de tots els diaris, que va experimentar se-
rioses dificultats financeres- es trobava en estat d’insolvència. 
Darnaud pregunta a la ministra si el Govern farà aquest estiu 
l’anunciada revisió de la llei que afecta de manera molt directa 
Bichet la xarxa de quioscos de premsa. Els venedors temen la 
desregulació total per quan afirmen que tindria greus conse-
qüències per a quioscos independents i petites editorials per 
quan afirmen que ells garanteixen l’accés a tots els mitjans de 
comunicació i opinió, sense seleccionar els valors o les quan-
titats d’exemplars. Aquest col·lectiu tem que la revisió de la llei 
Bichet afavoreixi la distribució dels mitjans impresos en dos ni-
vells, la qual cosa podria castigar els territoris rurals. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – Foto: Chroniques de Carcassonne)

Quantes persones escolten les ràdios 
autonòmiques?

Les grans ràdios generalistes solen copar els titulars després 
de cada onada de l’EGM. Les baixades i pujades de Cadena 
SER, Onda Cero, COPE i RNE atreuen tots els focus dels mi-
tjans, eclipsant a un sector que, malgrat ser “invisible”, acumula 

2,5 milions d’oients: les emissores autonòmiques. L’Enquesta 
General de Mitjans recull els resultats de ràdios de onze co-
munitats autònomes diferents: Galícia, Astúries, Catalunya, 
Madrid, Castella-la Manxa, Aragó, Andalusia, Balears, Múrcia, 
Canàries i País Basc. Aquesta última, amb tres cadenes, és la 
que més emissores públiques posseeix: Radio Euskadi, Euska-
di Irratia i Radio Vitoria, que sumen un total de 259.000 oients, 
xifres properes a les obtingudes per Radio 5.

Analitzant les dades, Catalunya és la comunitat autònoma en 
què les ràdios locals tenen una major implantació. Rac 1 lidera 
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la classificació amb 908.000 oients, 892.000 dels quals residei-
xen a la regió; la primera emissora pública del rànquing, Ca-
talunya Ràdio, apareix a continuació amb 655.000 seguidors. 
A molta distància, se situa Canal Sud Ràdio, que aconsegueix 
la tercera plaça amb els seus 274.000 oients. El quart lloc és 
per a Radio Galega, que puja i arriba als 157.000 seguidors, 
desbancant a Radio Euskadi, que baixa a la cinquena posició 
amb 147.000 fidels.

Catalunya Informació, la ràdio pública informativa de Catalun-
ya, es consolida en la sisena plaça amb 109.000 oients. La se-
güent en la classificació és Euskadi Irratia (la segona cadena 
de la EiTB, que emet tots els seus continguts en basc), que 
aconsegueix 100.000 fidels en una comunitat amb poc més 
de 2 milions d’habitants. Aragón Radio es manté amb 31.000 
oients com la vuitena més escoltada, encara que a gran distàn-
cia de les seves competidores. (Font: Prnoticias)

Quatre de cada deu periodistes autònoms 
cobren menys de 500 euros al mes

La situació dels periodistes freelance és problemàtica, aquest 
col·lectiu és un dels efectes sense reparar de la crisi econò-
mica. Tant és així, que el 38% d’aquests professionals autò-
noms treballa per menys de 500 euros al mes i set de cada 
deu no arriben als 1.000 euros mensuals, segons les dades de 
l’informe de situació del Sector 2018, publicat per la Unió de 
Periodistes Valencians. 

El panorama laboral dels periodistes està patint un deteriora-
ment respecte a temps passats. Tant és així, que la taxa d’atur 
el 2017 va ser del 64% en el cas de les dones i el 35% en el 
dels homes. Això ha obligat a una gran part dels professionals 
a treballar per compte propi. De fet, els periodistes autònoms ja 
representen una quarta part del total de professionals del sec-
tor, segons mostren les dades de la tretzena edició de l’Informe 
de la Professió Periodística a Espanya.

Els periodistes per compte propi estan més presents en mitjans 
nadius digitals, revistes de paper i desenvolupaments digitals 
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dels mitjans convencionals, i els contractats estan més assen-
tats en televisió, diaris en paper i ràdios, segons assenyala Luis 
Palau, director de l’informe. (Font: Autonomosyemprendedor.
es)

L’atur entre periodistes baixa fins als 
24.900 desocupats

Com cada juliol s’han conegut els resultats de l’Enquesta de 
Població Activa (EPA) corresponent al segon trimestre de l’any. 
En termes generals, l’atur baixa a Espanya. Què passa en el 
sector del periodisme? La línia positiva del descens de perso-
nes aturades a l’Estat s’estén també a aquest sector. Segons 
els resultats abocats per l’Institut Nacional d’Estadística, l’atur 
ha caigut en un any en aquest sector dels 38.400 als 24.900 tre-
balladors que actualment no tenen feina com a periodistes. Això 
suposa que 13.500 periodistes han trobat feina en el sector en 
aquest últim any. Aquesta xifra és la més baixa de la dècada, a 
l’inici de la qual les xifres d’atur en aquesta àrea sobrepassaven 
les 60.000 persones. (Font: Prnoticias)

La Razón avança a ABC en vendes 
gràcies a les promocions

Les dades de l’Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD) pen-
dent de certificar de mes de juny reflecteixen un descens en la 
difusió i venda de les principals capçaleres més moderat que el 
de l’any passat. I tot i que fa temps que el sector va descartar 
un canvi en la tendència negativa, a hores d’ara les caigudes en 
el paper deuen més a les decisions particulars dels seus editors 
que a la realitat del mercat .

El País va registrar una retallada del 30% en la seva difusió du-
rant el mes passat, fins als 123.153 exemplars, conseqüència 
de la decisió de posar fi a la distribució del diari a Llatinoamè-
rica. Va ser la caiguda més brusca entre la premsa espanyola, 
encara que no l’única de dos dígits, ja que El Periódico va patir 
un 18,3% menys de difusió.
En canvi, La Razón, el rotatiu de Planeta, immers en el re-
llançament de la seva edició digital, va comptabilitzar un incre-
ment del 23% en la seva difusió i el 28% en les seves vendes 
en quioscs, fins als 84.572 i 53.595 exemplars, respectivament. 
La resposta a aquest rendiment, com en ocasions anteriors, es 
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troba en la política de promocions que manté el diari, l’única ca-
pçalera que, a dia d’avui, segueix recorrent a campanyes pro-
mocionals per disparar les xifres de la seva edició impresa d’un 
mes per l’altre. Una aposta tan efectista com efervescent, ja 
que els lectors solen esfumar-se després del reclam publicitari.

El diari de Planeta també va superar al de Vocento en difusió, 
aspecte en el qual el primer va repartir 10.000 exemplars més 
que el segon (74.392). Es tracta de la tercera vegada que es 
produeix aquesta situació. En les dues anteriors, ocorregudes 
en l’espai de l’últim any i mig, l’avantatge de La Razón sobre 
ABC va durar unes setmanes, temps suficient perquè el segon 
destaqués que l’autèntica salut del diari és la seva difusió or-
dinària, és a dir, la que retrata als lectors que van cada dia als 
quioscos. (Font: Dircomfidencial)

Núvol estrena revista per La Setmana 
del Llibre en Català

Es parla sobre el retorn de Gemma Lienas i Sergi Pàmies, reco-
manacions de novel·la estrangera i també hi ha seccions dedi-
cades a la poesia, l’assaig i la literatura juvenil i infantil

Amb motiu de la 36a edició de 
la Setmana del Llibre en Català, 
el digital cultural Núvol, mitjà as-
sociat a l’AMIC, ha publicat una 
revista on es fa un repàs a les 
novetats literàries i la progra-
mació d’activitats que tindrà lloc 
entre el 7 i el 16 de setembre: 
xerrades, presentacions, tallers, 
signatures de llibres, lectures, 
conta-contes i rodes de premsa, 
entre d’altres.

La nova publicació de Núvol comença amb el Premi Trajectòria 
2018, que enguany s’entregarà a un dels llibreters més popu-
lars de Catalunya, Guillem Terribas, el proper 13 de setembre. 
També es fa menció a Sarah Andersen (il·lustradora) i Ayòbámi 
Adébáyò (escriptora), les convidades internacionals d’aquesta 
edició de la Setmana del Llibre en Català. Les recomanacions 
literàries són tant de llibres actuals d’aquí com traduccions re-
cents o clàssics catalans.
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A la revista també hi ha un espai per la poesia, l’assaig i la 
literatura infantil i juvenil. Es dedica una doble pàgina a les do-
nes escriptores, tant les que debuten com les “reincidents”, com 
Laura Pinyol, Anna Carreras o Àngels Bassas. I, per tancar la 
publicació de 48 pàgines, Màrius Serra ens regala uns mots en-
creuats. Podeu llegir la revista completa aquí. (redacció AMIC)

Neix Ttap, la versió en euskera de la 
Revista Esguard

 
El model de la Revista Esguard –publicació setmanal multimè-
dia, exclusiva per a dispositius mòbils– té  una rèplica per partida 
doble al País Basc. La nova Revista Ttap, es publicarà cada set-
mana en dues edicions: Bizkaia i Gipuzkoa. La rebuda de la nova 

revista entre els lectors en euskera ha estat formidable: poques 
hores després de l’estrena, l’aplicació per accedir a la publicació 
es va col·locar número 1 entre les més populars de la categoria 
“Revistes i Diaris” a les botigues en línia Google Play i Apple 
Store, a nivell estatal. Una fita notable per a un mitjà en euskera.

La nova Revista Ttap aprofita l’experiència acumulada a Cata-
lunya per la Revista Esguard, que fa poques setmanes va supe-
rar el número 300 arribant gratuïtament cada setmana a més de 
15.000 mòbils i tauletes. La nova iniciativa editorial basca és fruit 
de la col·laboració entre Esguard Publicacions i quatre empreses 
periodístiques del territori: Tokikom, Anboto, Baleike i Goiena. 
Tots cinc han sumat esforços per fer realitat la Revista Ttap, que 
és dirigida per la periodista Monika Belaustegi i compta amb una 
nòmina extensa de entrevistadors, opinadors i col·laboradors.

La directora de la nova Revista Ttap, Monika Belaustegi, creu que 
“és un producte que faltava en euskera, amb un format de con-
sum d’informació multimèdia ràpid i urbà”. L’editor de l’Esguard, 
Germà Capdevila, assegura que “una proposta fresca i avançada 
com Esguard i Ttap són ideals per a cultures petites i minoritzades, 
perquè permeten fer arribar amb facilitat continguts de qualitat a 
les butxaques dels usuaris”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Els mitjans digitals volen deixar de 
mesurar l’èxit en pàgines vistes
Per Puro Marketing

A la llista de lliçons que aprenien els periodistes quan comença-
ven fa uns anys en els mitjans digitals hi havia unes quantes so-
bre el contingut (com no escriure molts paràgrafs, perquè ningú 
anava a llegir-los) i sobre el vocabulari (poc importa que soni 
fatal i que vagi contra tot el que li havien ensenyat: calia repetir 
les paraules clau milions de vegades).

Anys després, aquestes lliçons s’han mostrat com un error ga-
rrafal i ja no funcionarien per triomfar en els mitjans online. Els 

internautes no només valoren més els continguts més extensos, 
sinó que a més han donat la base del boom dels longforms. I, 
d’altra banda, els cercadors i els seus algoritmes han començat 
a valorar la qualitat de l’escriptura i ja no volen continguts en 
què es repeteixin fins a l’avorriment els mateixos termes. Ells, 
com els periodistes quan van arrencar els seus estudis, han 
descobert la importància dels sinònims.

Però malgrat tots aquests canvis, un element s’ha mantingut 
imbatible. L’èxit en els mitjans en línia segueix equivalent a les 
xifres més altes de pàgines vista, el que s’ha convertit al seu 
torn en l’excusa i la causa per publicar molts continguts moltes 
vegades qüestionables. Els mitjans en línia fa anys que viuen 
a la dictadura del clic i havent de sobreviure a les seves obli-
gacions.

Però, és realment tan valuós aquest sistema de mesurament? 
Tenint en compte l’estratègia que han seguit no pocs mitjans 
per acumular grans xifres de visites, com generar titulars lla-
miners simplement per aconseguir un visitant encara que fugi 
ràpidament després d’accedir al contingut, es podria posar la 
qüestió en dubte. Tot i això, les pàgines vistes segueixen sent 
el llenguatge que entenen i comparteixen mitjans i anunciants.
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Alguns mitjans estan intentant canviar aquest codi i estan bus-
cant posar en valor criteris que consideren més rellevants per 
mostrar la recepció que tenen els seus articles. És el que acaba 
de fer Reuters amb la seva nova app: en lloc de centrar-se en 
les vegades que es veuen els articles i les càrregues de pàgi-
nes vistes, el que els importa és el temps.

Canviant l’estratègia
Volen aconseguir grans temps de lectura, encara que això suposi 
que els internautes vegin menys notícies i carreguin menys pàgines. 
L’agència també ha canviat la filosofia darrere del contingut. Conside-
ren que els seus visitants no haurien de necessitar llegir cinc contin-
guts per comprendre les coses, sinó més bé un complet que li doni la 
informació que necessiten. Aquí és on estarien “fent bé” la seva feina.

Des que han implementat aquesta filosofia a l’app, el temps 
d’engagement ha crescut a 18 minuts i les sessions d’usuaris 
s’han doblat. Reuters no només ha canviat la filosofia de com 
es presenta el contingut, sinó que a més ha sostingut el seu 
llançament amb un equip poderós, en què ha inclòs data scien-
tists. I a més han optimitzat com venen aquesta audiència: ara 
poden dirigir-se al mercat més business en termes publicitaris 
en lloc de vendre una audiència generalista. 

Anuncis que es compren per temps
Per ara, el canvi no és general i són només early adopters entre 
els mitjans els que estan migrant els models, encara que els qui 
ho estan fent són jugadors prou grans com perquè els seus mo-
viments puguin tenir un impacte a llarg termini en la indústria. 

Els gegants de la premsa econòmica, com Financial Times o The 
Economist, ja han començat a vendre els seus anuncis digitals fa 
temps seguint un altre sistema. Ells fan servir el temps, venent 
no grans audiències sinó audiències de qualitat que presta aten-
ció al que té a la pantalla. (Foto: Puromàrqueting)

No es pot simplement republicar una 
foto a Internet, segons el Tribunal de 
Justícia de la UE
Una nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
ha determinat que la publicació d’una fotografia en un lloc web 
que era accessible de forma lliure en un altre lloc web amb el 
consentiment de l’autor requereix una nova autorització per part 
d’aquest autor. És a dir, que el fet que algú publiqui les seves 
fotos en una plataforma i estiguin disponibles per a visualització 
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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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i descàrrega amb l’autorització prèvia de l’autor, no vol dir que 
es pugui republicar aquesta foto en un altre lloc web sense de-
manar una nova autorització.

Els usuaris d’Internet han d’obtenir el permís del fotògraf, fins i 
tot si les imatges ja són d’accés lliure. Amb “accés lliure” volen dir 
que no hi hagi restriccions que impedeixin la seva descàrrega, que 
no s’ha de confondre amb que les imatges siguin d’ús lliure. Així, 
qualsevol ús d’un treball per una tercera part sense previ consen-
timent s’ha de tractar com una violació dels drets d’autor d’aquest 
treball, per la qual cosa cal pensar-s’ho dues vegades abans de 
prendre una imatge d’Internet, per més que estigui disponible de 
forma pública, per usar-la en un altre lloc web. Millor optar per usar 
imatges que no tinguin conflictes amb els drets d’autor. 

Us oferim el text complet de la sentència (en anglès). CLIQUEU 
AQUÍ  (Font i foto: Genbeta)

Els professionals digitals més ben 
pagats

ISDI revela els sectors que millor paguen als professionals digi-
tals2018.08.28  L’entorn digital és un dels principals motors de 
la generació d’ocupació a Espanya des de fa uns anys, però no 
és igualitari per sectors. Segons un estudi intern realitzat per 
ISDI, els llocs de més categoria i salari es generen en sectors 
com Consultoria, Finances i Assegurances i Moda, encara que 
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els de Comunicació i Publicitat i les agències estan generant 
més ocupació. 

En paraules de Nacho de Pinedo, CEO de ISDI, “cada vegada 
més sectors estan sent impactats per la realitat digital i per això 
les grans corporacions requereixen de manera creixent profes-
sionals que sàpiguen gestionar el seu negoci en aquest entorn”.

Així mateix, el CEO insisteix que moltes d’aquestes posicions 
són per a “llocs tècnics amb focus específic en noves àrees 
de l’empresa com CRM o Big Data”, però també confirma 
l’existència d’una demanda molt àmplia de “perfils més inte-
grals capaços de convertir-se en traductors entre el negoci tra-
dicional i les actuals necessitats del mercat”.

El salari mitjà de Comunicació i Publicitat és de 39.000 € bruts. 
Pel que fa a Agències digitals,  el salari mitjà és de 29.904 euros 
bruts anuals. Quan a Finances i Assegurances demanda pro-
fessionals de Big Data i eCommerce, amb 44.905 euros bruts 
a l’any. Els nostres lectors trobaran més informació en aquest 
link. (Font i gràfic: Reason Why)

Surt la primera llista de periodistes de 
dades a Espanya i Llatinoamèrica 

Els professors del Màster en Innovació en Periodisme de la 
Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx Félix Arias i Miguel 
Carvajal han creat la primera llista de professionals relacionats 
amb el periodisme de dades a Espanya i Llatinoamèrica amb 
més de 300 membres. Aquest projecte servirà per visibilitzar, 
estudiar i fomentar la col·laboració entre periodistes de dades.

Un dels creadors de la iniciativa, Félix Arias, ha assenyalat que 
“aquest projecte vol reunir a tots els que veuen en les dades 
la veritable matèria primera del periodisme. Aquesta llista és 
només la primera fase d’una plataforma per reunir els artífexs 
de l’especialitat amb més present i futur en aquesta professió”.  
“Periodistes de dades” és una eina útil per posar en contacte a 
professors, periodistes i estudiants relacionats amb la matèria. 
Si es desitja incorporar algun membre més a la llista, el web 
recull un formulari per fer-ho.

El lector pot accedir al projecte des d’aquest enllaç. (Font: Co-
municació.HMH)
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Per primera vegada, The Guardian té 
més ingressos digitals que impresos
 
El Guardian Media Group, que edita els diaris britànics The 
Guardian i The Observer, va tenir uns ingressos digitals de 
108,6 milions de lliures durant l’últim any, superant així per pri-
mera vegada els ingressos procedents de l’edició impresa i de 
l’organització d’esdeveniments, que van sumar 107.500.000 
de lliures. Els ingressos digitals van augmentar un 15% durant 
l’últim any, mentre que els impresos i els d’esdeveniments van 
caure un 10%.
 
Un dels factors clau que explica aquest tomb en els ingressos 
és el de les aportacions econòmiques que realitzen els lectors 
digitals de The Guardian, ja sigui com a membres estables o de 
manera esporàdica. 

Així, The Guardian ha arribat a la xifra de 570.000 subscriptors, 
davant els 500.000 que tenia l’any anterior. Aquests membres pa-
guen una quota regular per donar suport al treball del diari britànic. 
Addicionalment, The Guardian ha rebut durant els últims dotze 
mesos un total de 375.000 aportacions econòmiques puntuals.

En els dos últims anys, les pèrdues operatives han passat de 57 
a 19 milions de lliures gràcies al pla estratègic fixat fa dos anys. 
Aquest pla preveu, entre altres coses, una contínua reducció de 
despeses i un augment dels ingressos digitals mitjançant plans 
com el de “membership” implantat per The Guardian. També una 
de les vies de reducció de despeses ha estat el canvi de format del 
diari imprès, que s’ha reduït per passar de berlinès a tabloide. A 
més, el diari ha externalitzat els serveis d’impressió. Trobareu més 
informació en aquest link: Guardian Media Group digital reve-
nues outstrip print for first time (de Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els mitjans de Prisa Notícias ingressen 
ja més per publicitat digital (51%) que 
impresa
 
Grup Prisa, propietari entre altres mitjans dels diaris El País i 
As, va presentar recentment els resultats corresponents a la 
primera meitat de 2018. Una dada que crida l’atenció és que, 
per primera vegada, els mitjans integrats en la unitat Prisa No-
tícias (els diaris El País, As i Cinco Días, a més d’El Huffington 
Post i MeriStation, entre d’altres) han obtingut més ingressos 
per publicitat digital (51%) que per publicitat impresa.
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Entre gener i juny de 2018, Prisa Notícies va tenir uns ingressos 
per publicitat digital de 25,6 milions d’euros, un 9% més que en 
el mateix període de l’any anterior. La publicitat digital va repre-
sentar així el 51% del total dels ingressos publicitaris de l’àrea 
de premsa de Prisa. En 2017, el percentatge va ser del 46%. 

Pel que fa als ingressos, Prisa Notícias va experimentar una 
caiguda del 8% durant els sis primers mesos de 2018 respec-
te a la primera meitat de 2017. En xifres absolutes, va passar 
de 109.100.000 d’euros el 2017 a 100,3 milions en 2018. Per 
vies d’ingressos, la publicitat ha caigut un 1,3%, la circulació va 
perdre un 5% i els altres ingressos es van reduir en un 2,5%. 
La publicitat va representar el 50% dels ingressos totals de Pri-
sa Notícias (la publicitat digital va aportar el 26% del total i la 
impresa el 24%). La circulació va representar el 35% del total 
d’ingressos, i el 15% restant va correspondre a altres ingressos.

Podeu trobar més informació en aquest link. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

OJD certifica el quiosc en línia de 
PressReader

PressReader, la plataforma digital que distribueix més de 7.000 
publicacions de 120 països, ha obtingut el segell de certifica-
ció d’OJD Espanya, l’auditor de la indústria publicitària. A partir 
d’ara, el quiosc virtual comptarà amb xifres certificades sobre 
l’audiència i tràfic dels seus diaris i revistes. La ratificació de 
PressReader com a sistema auditable al mercat espanyol con-
verteix la plataforma en una font de dades de difusió que per-
met el control de les vendes digitals i les descàrregues efecti-
ves de les seves publicacions. E

En l’actualitat, aquest quiosc digital distribueix diaris com El 
País, ABC, Cinco Días, La Vanguardia, El Periódico, La Veu 
de Galícia, Mundo Deportivo, As i revistes com Diez Minutos, 
Gadget, Quo, Muy Interesante, Viajar, Auto- Bild, Fotogramas, 
Qué me dices, Geo, Love, Digital Camera, etc.

OJD, que ja té homologades altres eines de mesurament de 
trànsit a internet, inicia així l’apartat relatiu a les plataformes 
digitals de distribució (quioscos virtuals). La importància de pla-
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taformes com PressReader és creixent a l’Estat espanyol, cosa 
que ja confirmen les últimes dades d’audiència i difusió. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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La inversió publicitària gestionada en 
2017 per les agències de publicitat

L’Estudi InfoAdex d’agències de publicitat 2018 és la dinovena 
edició d’una anàlisi global que cada any s’observa als principals 
subjectes del sector publicitari amb els anunciants i marques 
per a les quals treballen. L’estudi d’agències analitza la “inver-
sió publicitària gestionada” per les agències, entenent com a 
tal la repercussió econòmica de les campanyes i accions pu-
blicitàries fetes per les agències en els mitjans convencionals, 
en termes de la inversió controlada per InfoAdex en valors es-
timats com reals.

Es considera en l’estudi la inversió en mitjans convencionals 
(televisió, incloent tant a les cadenes nacionals i autonòmiques 
que emeten en obert com a les televisions de pagament, diaris, 
revistes, ràdio, dominicals, cinema, publicitat exterior i Internet) 
controlada per InfoAdex i no s’inclouen ni la inversió en mitjans 
no convencionals ni la corresponent a investigació, producció, 
honoraris d’agències, ni tampoc altres conceptes d’inversió 
relacionats amb la publicitat o la comunicació comercial. Lò-

gicament, la inversió ve sempre referida a l’àmbit nacional, no 
computant la qual es porta a terme en mitjans internacionals.

    Agencias de Publicidad        Inversión controlada por   
                 InfoAdex, gestionada 
         en  2017 (€)

1         MCCANN       323.052.490
2         HAVAS CREATIVE      297.272.685
3         SRA. RUSHMORE      189.592.852
4         TBWA       181.030.762
5         DDB       178.023.826
6         GRUPO OGILVY      136.518.385
7         CONTRAPUNTO BBDO     129.234.115
8         YOUNG & RUBICAM     126.800.098
9         COMUNICA + A      112.901.604
10       PUBLICIS ESPAÑA     109.046.131
11       GREY         75.766.780
12       LEO BURNETT        75.254.206
13       SCPF         55.886.052
14       CHEIL         48.556.056
15       PAVLOV         46.320.029
16       PROXIMITY        44.961.717
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17          SHACKLETON                44.502.583
18 DOMMO                             30.599.409
19 CHINA                                           29.293.811
20 EL RUSO DE ROCKY               25.566.318
21 TIEMPO BBDO                             25.139.674
22 FCB                                           21.865.959
23 DARWIN SOCIAL NOISE               14.874.333
24 & ROSAS                             10.395.654
25 GROW COMUNICACIÓN                 3.426.760
  
 Total 25 primeras agencias         2.335.882.289
 

La base fonamental de l’estudi són les xifres d’inversió publici-
tària controlades per InfoAdex, valorades amb la metodologia i 
criteris emprats en l’elaboració de l’Estudi InfoAdex de la Inver-
sió Publicitària a Espanya 2018, que maneja les dades publici-
taris del 2017. S’han analitzat els comptes de 31 agències de 
publicitat que han col·laborat en l’estudi, i s’ha imputat inversió 
a 2.381 marques directes, pertanyents a 610 anunciants, detec-
tats en el control d’InfoAdex.

La inversió gestionada per aquestes 31 agències de publicitat 
és de 2.343,6 milions d’euros el que representa el 54,4% de la 
inversió publicitària controlada per InfoAdex en valors estimats 
com reals en l’any 2017.
Les dades són d’Infoadex, amb informació actualitzada a 31 de 
juliol de 2018. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els directors de màrqueting preveuen 
un creixement de la inversió

Les inversions en màrqueting es troben en via alcista, segons 
una de les conclusions d’una enquesta realitzada per Dentsu 
Aegis Network en la qual han participat 1.000 directors de màr-
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queting i responsables sènior de deu països. Aquestes inver-
sions, a més, estan clarament dirigides cap a l’ús de les dades.

Pel que fa a Espanya, l’informe, titulat CMO Survey 2018, ens 
diu que el 66% dels màxims responsables de màrqueting es-
panyols consideren que el nou Reglament General de Protec-
ció de Dades (RGPD) dificultés la construcció de relacions més 
directes amb els consumidors. És la segona resposta més ma-
joritària, només per darrere d’Alemanya (67%). El 62%, a més, 

planeja invertir més en plataformes digitals en els pròxims dos 
o tres anys. D’altra banda, el 65% dels directius espanyols de-
clara estar millorant internament l’ús de les actuals dades de 
clients per dirigir-se a ells més efectivament, sent el país amb 
la major taxa de resposta per aquesta opció. els directors de 
màrqueting espanyols són els que en major mesura aposten 
(44%) per la generació d’idees per connectar emocionalment 
amb els seus públics. 

Aquest butlletí us ofereix gratuïtament l’informe de Dentsu Ae-
gis Network titulat CMO Survey 2018, només cal CLICAR AQUÍ  
(Font: Carat)

La publicitat institucional de la 
Generalitat el 2017

El diari Ara s’ha convertit en el mitjà digital que més fons per 
publicitat institucional va rebre l’any passat de la Generalitat 
de Catalunya i desbanca en aquest lloc a ElNacional.cat. En 
total, l’any passat Ara.cat rebre 503.000 euros, que és un 55% 
més que el 2016; el segon dels digitals que més pressupost va 
rebre va ser ElNacional.cat, amb 427.000 euros (+ 9%). Per a 
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la versió impresa, el diari Ara va obtenir 1,1 milió d’euros en 
publicitat institucional, xifra pràcticament igual a la rebuda en 
2016. És a dir, la publicació va percebre l’any passat un total de 
1,6 milions d’euros per inserir anuncis públics , al que cal sumar 
les quantioses subvencions que rep el medi (en 2016 van ser 
de 560.000 euros).

El més gran receptor de fons l’any passat quant als mitjans im-
presos va ser El Punt Avui, amb 2,5 milions d’euros en publicitat 
institucional, que és un 31% més que el 2016, desbancant El 
Periódico, que el 2016 va percebre 3,2 milions d’euros i l’any 
passat es va quedar en només 1,6 milions d’euros. La Vanguar-
dia, per la seva banda, va pujar lleugerament fins als 1,9 milions 
d’euros (100.000 més que l’any anterior). 

A més de rebre publicitat institucional per al diari, El Punt Avui 
també va ingressar 402.000 euros pel seu canal de televisió, 
253.000 per la seva pàgina web i 106.000 euros per l’Esportiu, 
el que dona un total de més de 3 milions d’euros, però el primer 
posicionat és el Grup Godó, que va rebre 4,4 milions d’euros, 
sumat La Vanguardia, Mundo Deportivo, 8TV i RAC1. El ter-
cer grup és Zeta, amb 2,1 milions d’euros (diaris El Periódico 
i Sport)

En general, la Generalitat de Catalunya va destinar l’any pas-
sat 30,7 milions d’euros en publicitat institucional, xifra gairebé 
idèntica al 2016. Gairebé la meitat d’aquest pressupost (46%) 
es va emprar en la compra d’espais publicitaris en mitjans im-
presos (el 2016 va ser del 49%). Internet es va emportar el 
17% dels 30 milions d’euros invertits en campanyes públiques 
(percentatge molt similar al de l’any 2016). La televisió, per la 
seva banda, va acaparar el 15% dels fons (14% l’any anterior), 
la ràdio, el 12%; i exterior, el 7%. (Font: Dircomfidencial)
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Ningú aclareix quins mitjans de 
comunicació s’han repartit el 
pastís dels 71 milions en publicitat 
institucional del Govern espanyol
En un interessant article de José Antequera a Diario 16, el pe-
riodista és fa la pregunta del titular d’aquesta noticia i ell mateix 
escriu la resposta: Un vel a la transparència impedeix conèixer 
el desglossament anual de la propaganda oficial amb la qual el 
Govern Rajoy va regar a la “premsa amiga”

Antequera reconeix que molts mitjans de comunicació depenen 
de la publicitat institucional per sobreviure. I escriu: “La publici-
tat institucional, o el que és el mateix, els diners que el Govern 
es gasta en fer-se propaganda en els mitjans de comunicació, 
segueix sent una parcel·la escassament transparent dels pres-
supostos generals de l’Estat. Mariano Rajoy ja és història, però 
no obstant això segueix sense saber-se què ha estat dels 71 
milions d’euros anuals que el seu gabinet va destinar a publici-
tar els seus projectes i inversions. 

No cal dir que el gruix dels diners que els populars es van 
gastar en aquesta comesa no va anar a parar precisament a 
mitjans crítics o alternatius. En general són els diaris (en pa-
per i digitals), cadenes de televisió i emissores de ràdio afins 
al poder els que són convenientment regats cada any amb el 
mannà dels diners públics, que al cap ia la fi són diners de tots 
els espanyols.

Prova que a un Govern no li interessa que se sàpiga quins ne-
gocis publicitaris manté amb les empreses periodístiques del 
país és que de les vuit sol·licituds d’informació que van ser pre-
sentades davant el Consell de Transparència per aclarir el des-
glossament d’aquests 71 milions, l’Executiu de Rajoy va recó-
rrer les vuit. A data d’avui no se sap res de com es van distribuir 
aquests diners i entre quins mitjans de comunicació. La política 
del vel ha tornat a funcionar”. 

Podeu llegir l’article sencer a Diario 16 en aquest link. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Els anunciants globals exigeixen la 
reforma de l’ecosistema publicitari 
digital

A través de la Carta Global de Mitjans (desenvolupada per la 
Federació Mundial d’Anunciants) se sol·licita que les agències, 
companyies de tecnologia de publicitat, propietaris de mitjans 
i plataformes, treballin juntament amb els anunciants per crear 
un entorn més segur, més transparent i amigable per al consu-
midor. La carta no pretén només saber que els pressupostos 
han estat ben gastats, també vol assegurar que els interessos 
de les marques i els consumidors estiguin protegits en aques-
tes noves plataformes.

Aprofitant la reunió a Tòquio de la World Federation of Adverti-
sers (WFA) es va publicar una Carta Global de Mitjans (Global 
Mitjana Charter) dissenyada per crear les condicions darrere 
d’un ecosistema de comercialització que funcioni millor per a 
les marques i els consumidors. 

La WFA ha treballat estretament amb un gran nombre dels més 
importants anunciants del món (Coca-Cola, Diageo, L’Oréal, 

Mastercard, McDonald, Nestlé, P & G, Philips i Unilever, entre 
d’altres) i vuit associacions d’anunciants de els principals mer-
cats publicitaris globals (Alemanya, Austràlia, Brasil, Canadà, 
Xina, França, el Regne Unit i els EUA) per desenvolupar la Glo-
bal Media Charter que estableix vuit clars principis dissenyats 
per crear un millor i més equilibrat ecosistema de màrqueting 
digital, maximitzant les àrees de transparència, seguretat de 
marca, frau publicitari i visibilitat, oferint així un marc que les 
agències, companyies de tecnologia per a publicitat i platafor-
mes de mitjans haurien de complir si volen assegurar els ingres-
sos publicitaris en el futur. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Financial Times crea un eina de 
mapes d’audiència 

El Financial Times espera augmentar la repetició de negocis 
publicitaris amb una nova eina de mapes de públic que faci-
liti als anunciants la possibilitat d’arribar al públic a través 
d’impressions, en línia i de l’aplicaci FT. L’eina calcula l’abast 
per plataforma, regeix Audiència i Freqüència i abast incremen-
tal de cada nou canal. A la fase de planificació, és mostra amb 
quina freqüència el públic objectiu veurà l’anunci. Per exem-
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ple, per a una campanya mensual global orientada als lectors 
de FT C-suite a través d’aplicacions web, d’Impressió i de FT, 
l’anunciant mostrarà l’anunci a l’audiència 3.2 vegades, en fun-
ció d’una certa quantitat d’impressions o d’anuncis de pàgina 
d’Impressió. 

Es pot trobar més informació en aquest link. (Font: Digiday)

Tendències d’ Entertainment

Una descoberta de vacances: la televisió continua essent el ca-
nal més efectiu per a la publicitat. En aquest cas, l’entreteniment 
juga un paper crucial en el descobriment de marca, de tal ma-
nera que fins i tot els mitjans socials s’estan convertint en un 
centre d’entreteniment.

L’últim flagship report 2018 de Global WebIndex, els autors es 
fixen en les idees clau que defineixen els comportaments d’ En-
tertainment a tot el món, incloent el vídeo, música i jocs. Fer 
una ullada de més a prop en el compromís amb els mitjans de 
comunicació, vells i nous, ens porta a veure com l’entreteniment 
té un fort impacte en el procés de compra, la qual cosa es pot 
comprovar en la lectura de l’informe de Global WebIndex que 
us oferim gratuïtament. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Les marques aposten per influencers 
per la publicitat encoberta

L’Autoritat de Competència i Mercats de Regne Unit  ha posat els 
seus ulls en les celebritats que no assenyalen com a publicitat 
el que estan cobrant per la difusió de continguts en xarxes so-
cials. Emula així a la Comissió Federal de Comerç dels EUA, que 
al setembre de 2017  ja va avisar a 21 influencers  que havien 
d’identificar adequadament les publicacions pagades. Els dos 
països tracten de vigilar un fenomen creixent que a Espanya de 
moment segueix fiat a  la bona voluntat de totes les parts implica-
des, amb perspectives desiguals en funció de a qui es pregunti.
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Des d’Autocontrol, organisme independent d’autoregulació de 
la indústria publicitària a Espanya, recorden que el marc legal 
al respecte queda delimitat per l’article 26 de la  Llei de compe-
tència deslleial  (és enganyós incloure com a informació la co-
municació d’un producte o servei  sense que quedi especificat 
clarament que s’ha cobrat per ell), que al seu torn és referida 
des de la Llei general de publicitat  en les seves mencions a 
publicitat enganyosa. 

A més, la  Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de 
Comerç Electrònic delimita encara més l’espectre quan indica 
que “les comunicacions comercials realitzades per via electrò-
nica han de ser clarament identificables com a tals” en el seu 
article 20. (Font: Dircomfidencial)

Dataplanning guanya el concurs de 
mitjans de L’Hospitalet

Dataplanning Espanya, SLUgana guanya el concurs de mitjans 
de 484.000 euros de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
Es tracta del concurs de planificació, gestió i inserció de la 
publicitat comunicacional i institucional en els mitjans de co-

municació, de l’Ajuntament. El valor estimat del contracte és 
de 720.000 euros. Import net: 400.000,08 euros. Import total: 
484.000,10. euros. (Font: Programa Publicidad)

McCANN-Erickson guanya Pla de 
Campanyes de divulgació de la 
Seguretat Viària
Es tracta de l’adjudicació de la Direcció General de Trànsit del 
concurs per a la realització del Pla de Campanyes de divul-
gació de la seguretat viària, comunicació interna i comunica-
ció institucional de la Direcció General de Trànsit per a 2018. 
Nombre d’ofertes rebudes: 14. Valor de l’oferta seleccionada: 
1.200.000,00 euros. (Font: Programa Publicidad)
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Dotze plantilles de PowerPoint gratis 
i animades per crear presentacions 
professionals
Per Gabriela González / Genbeta

PowerPoint és una eina bastant completa i poderosa, no per res 
és bàsicament sinònim de la paraula “presentacions” des que 
aquestes es poden crear en un ordinador. No obstant això, qui 
ho hagi fet servir sap que, per obtenir els millors resultats cal 
invertir bastant temps i treball en ella.

Per aquest motiu la recerca de plantilles de PowerPoint s’ha 
fet popular, ja que amb un esquelet que només cal omplir, tot 
l’assumpte es fa més fàcil. No obstant això, aconseguir plan-

tilles gratuïtes, de qualitat professional i que a més ja vinguin 
animades, no és la tasques més senzilla, per això a Genbeta 
hem recopilat aquesta dotzena perquè tinguin prou d’on triar.

1. Vega .- Aquesta ve amb tràiler i tot. Forma part de la col·lecció 
de plantilles gratuïtes d’un lloc anomenat “The Power of Power-
Point”, així que et fas a la idea a què es dediquen. És una plan-
tilla molt acolorida, inclou més de 80 diapositives completament 
animades, amb fins i tot diverses animacions mostrant-se al 
mateix temps. Tot i que el lloc està en una combinació d’anglès 
i japonès, el botó de descarregar és imperdible. I sempre pots 
fer servir el traductor de Google.

2. Procyon.- Aquesta plantilla és del mateix lloc que l’anterior, 
conté 45 diapositives completament animades en quatre varie-
tats de colors. Si t’interessa conèixer les llicències de part del 
contingut que fan servir, com les imatges i les fonts, pots llegir 
detalls en la descripció.

3. Business Infographics.- Ideal per crear una presentació de 
pla de negocis, aquesta plantilla inclou 10 diapositives animades, 
és compatible amb PowerPoint, Keynote i Google Slides. Tots els 
gràfics són vectorials i així que els pots escalar com vols.

NOVES EINES

http://thepopp.com/templates/vega/
https://www.genbeta.com/ofimatica/12-plantillas-powerpoint-gratis-animadas-para-crear-presentaciones-profesionales?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST&utm_campaign=21_Aug_2018+Genbeta&utm_term=CLICK+ON+TITLE
https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/free-animated-business-infographics-powerpoint-template/
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4. Business Strategy.- Aquesta plantilla és lliure per a ús per-
sonal i comercial, conté 25 diapositives summament elegants i 
creades per Slidesmash Design. Totes completament editables, 
i a més inclou 100 icones vectorials lliures d’ús.

5. JD.- Aquesta plantilla és ideal per a una presentació perso-
nal. Conté 20 diapositives, i encara que el procés per obtenir-la 
gratis és una mica tediós (has de escriure’ls a la seva pàgina 
de Facebook després de subscriure’t, perquè t’enviïn l’enllaç), 
si t’agrada, val la pena.

6. Editable Infographic.- Aquesta plantilla està composta de 
dispositives de visualització de dades de diagrames d’anàlisi 
de negocis. Conté 10 dispositives i també és compatible amb 
Keynote i Google Slides.

7. Power.- Aquesta plantilla és absolutament fenomenal. Conté 
més de 120 diapositives, més de 800 icones tipogràfiues inclo-
ses en la presentació, pots invertir els colors de clar a fosc, té 
24 variacions de colors, inclou les fonts gratuïtes, i totes estan 
animades amb transicions dinàmiques.

8. Rigel.- Aquesta és una de les plantilles més casuals de to-
tes, potser una perfecta per a estudiants. Conté 48 diapositives 
completament animades.

9. Mira.- Aquesta presentació té colors pastissos molt bonics i 
cridaners. Inclou 33 diapositives completament animades i ve 
en dues varietats de colors.

10. Castor.- Per als qui prefereixen els fons foscos, aquesta 
és la plantilla perfecta. Inclou més de 60 diapositives comple-
tament animades , i a més ofereix tres varietats de colors per 
contrastar.

11. Five Segments Puzzle Diagram.- És una presentació bas-
tant bàsica i simple, conté només 9 diapositives, però tenen 
un propòsit bastant específic que pot ser-te d’utilitat gràcies al 
diagrama circular en forma de trencaclosques que a més està 
animat.

12. Exclusive.- Aquesta plantilla està pensada per a una llarga 
presentació de negocis amb força text. Conté 25 dispositives 
acolorides completament editables. A més inclou els gràfics 
vectorials d’alta qualitat. (Foto: Hubspot)
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https://www.behance.net/gallery/48339291/Free-Business-Strategy-Powerpoint-Template
https://www.behance.net/gallery/29225717/JD-Personal-Powerpoint-Presentation-Template-(Free)
https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/animated-editable-infographic-powerpoint-slides/
https://www.behance.net/gallery/47477715/POWER-FREE-MINIMAL-POWERPOINT-TEMPLATE
http://thepopp.com/templates/rigel/
https://www.youtube.com/watch?v=7T9Uvx54jO8
http://thepopp.com/templates/castor/
https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/free-animated-five-segments-puzzle-diagram/
https://slidesmash.com/exclusive-free-powerpoint-template/
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Malwarebytes Browser Extension, 
extensió per protegir des de Google 
Chrome i Firefox

Malwarebytes és una de les firmes de seguretat més conegu-
des sobretot per la seva anti-malware, una excel·lent eina gra-
tuïta per analitzar el nostre ordinador a la recerca de malware 
que busca complementar la fiabilitat que pugui tenir el nostre 
antivirus convencional. 

Malwarebytes ja va llançar fa diversos mesos un primer prototip 
d’extensió per protegir els usuaris mentre navegaven, extensió 
exclusiva de Firefox. Recentment, ha llançat una nova versió 
d’aquesta extensió per tal de permetre als usuaris protegir to-
tes les amenaces que poden arribar a través del navegador i 
que podrien posar en perill la seva seguretat. L’extensió, ano-
menada  Malwarebytes Browser Extension (i encara en fase 
beta), està centrada en bloquejar les pàgines web considerades 
com malicioses en funció d’una llista mantinguda per la pròpia 
empresa de seguretat i, a més, també bloqueja contingut no 
desitjat que, a més de ser un perill per a la seguretat, fa que la 
navegació vagi més lenta del normal.

Malwarebytes ha volgut portar aquesta extensió de forma total-
ment gratuïta al major nombre d’usuaris, i per això l’ha fet dis-
ponible per a Google Chrome i Firefox, i pot descarregar-la des 
les corresponents botigues d’extensions de tots dos navega-
dors. Un cop instal·lada l’extensió al nostre navegador aquesta 
ja començarà a funcionar i protegirà, per defecte, la nostra se-
guretat. (Font: Redeszone)

Windows 10 Redstone tindrà suport 
natiu per a màquines virtuals

Les noves funcions que van arribant a Windows 10 a força de 
actualitzacions que Microsoft va llançant estan ajudant al crei-
xement i major acceptació d’aquesta versió del sistema operatiu 
per part d’usuaris de tot el món. La firma amb seu a Redmond 
acabava de llançar la primera compilació per als membres de 
Skip Ahead del seu programa Windows Insider, pertanyent a la 
propera gran actualització, la Redstone 6. 
Cal esmentar que abans de l’arribada de la Redstone 6, en con-
cret al llarg d’aquest propera tardor de 2018, es llançarà de 
manera oficial la Redstone 5, que vindrà plena de novetats i 
correccions. 

NOVES EINES
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Per a habilitar aquesta nova funcionalitat ens haurem de situar 
en primer lloc en el Panell de control del sistema i accedir a 
“Programes/activar o desactivar característiques de Windows”. 
Llavors s’obrirà un quadre de diàleg en el qual podrem des-
plaçar cap avall i clicar a l’opció “Màquines Virtuals”, on selec-
cionarem la casella de verificació. Un cop fet això, fem clic a 
“D’acord” i Windows descarregarà alguns arxius que configura-
ran l’esmentada màquina virtual. (Font: MSPowerUser)

Facebook es llança a competir amb 
YouTube

Facebook ha anunciat 
el llançament a escala 
internacional, el que su-
posa que també arribarà 
a Espanya, de Facebook 
Watch, una plataforma 
de vídeo que competirà 

amb YouTube i que ja opera a Estats Units des de fa un any. 
Facebook Watch és un servei de vídeo en streaming i sota de-
manda que està enfocat especialment als creadors de contingut 

i editors, assenyalant que els ajudarà a guanyar diners amb els 
seus vídeos a la xarxa social, i a comprendre millor com rendei-
xen els seus continguts. Una de les diferències amb YouTube 
és que Facebook Watch està enfocat a un consum més social.

Als Estats Units, la plataforma és utilitzada ja per més de 50 
milions de persones. El servei incorpora Ad Breaks per als 
creadors de contingut, el que garanteix que els vídeos es pu-
guin monetitzar des del primer moment. El desembarcament 
de Facebook Watch a Espanya sembla que es produirà al llarg 
d’aquest mes de setembre. (Font: ADSLZone)

NOVES EINES
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Àmbits de governança en estratègia 
de continguts
Per Estrategia del Contenido

Sigui quina sigui la seva mida, estructura i volum de producció 
de continguts, totes les organitzacions requereixen la implanta-
ció en els seus processos d’una etapa de governança. En ella 
les peces de contingut són filtrades per un o diversos responsa-

bles de diferents àmbits amb capacitat d’autoritzar la seva difu-
sió o rebutjar-la. En organitzacions molt modestes, és el propi 
autor el que assumeix la verificació dels seus continguts, gene-
ralment de forma inconscient i automàtica. Tot i això, els àmbits 
de control, amb més o menys intensitat, seran els mateixos: 
Funcionalitat, Obligatorietat, Patrimonialització i Validació.

L’autorització d’una publicació és una de les funcions princi-
pals de la governança, al costat del control dels resultats de 
l’estratègia de continguts i de l’execució dels processos. Si-
multàniament, el procés de governança està supervisat per 
l’estrateg de continguts resident, que actua esporàdicament en 
qualitat de consultor de l’staff.

Quan sorgeixen problemes de governança, l’estrateg de con-
tinguts resident contribueix a l’eliminació de colls d’ampolla, en 
la sincronització de les tasques dels professionals que integren 
l’equip, en l’exigència del compliment de terminis per a cada 
tasca i en l’ajust de la estratègia de continguts definida per 
l’organització. El seu criteri és excepcional, però vinculant.

Tots els membres de l’equip de governança tenen certa capa-
citat de veto, de manera que una peça de contingut rebutjada 
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torna a l’etapa en què es va produir l’error i es refà, completa o 
corregeix. Un cop solucionats els problemes, torna a sotmetre a 
l’escrutini de l’equip de governança.

El procés d’autorització de la difusió es divideix en quatre àmbits 
principals. El pes de cada un dependrà del tipus d’organització 
emissora del missatge, del mapa de continguts, del volum de 
publicacions i la seva cadència o de les regulacions del sector 
econòmic en què s’operi. Els escrutinis en algun d’aquests àm-
bits seran més profunds i minuciosos en aquells aspectes més 
sensibles. De la mateixa manera, els equips amb responsabi-
litat comptaran amb un major nombre de professionals espe-
cialitzats: compliance en l’àmbit farmacèutic en l’àmbit Obliga-
torietat o, per exemple, protecció de dades personals en el de 
Patrimonialització.

La seqüència de passos pels quals una peça de contingut pas-
sa durant l’etapa de governança també depèn de les caracte-
rístiques del contingut publicat i del nivell de professionalitat i 
disponibilitat dels professionals que han de filtrar-la. L’ estruc-
tura, ordre i cadència del procés es defineix en l’estratègia de 
continguts per a l’organització i amb prou feines pateix canvis 
al llarg del temps.

Generalment es tracta de directius que no tenen una relació 
directa amb la producció de continguts, ni coneixements de pro-
cessos comunicatius, i que, a més, compaginen aquesta tasca 
amb altres pròpies del seu càrrec. En tot cas, sempre es pro-
cura que la ruta que segueix la peça de contingut sigui la més 
ràpida i eficaç possible davant de ser autoritzada.

Àmbit de Funcionalitat del contingut
L’anàlisi pretén determinar el grau de contribució al compli-
ment dels objectius empresarials o comunicatius -que poden 
ser no coincidents- fixats en l’estratègia de continguts. També 
s’avalua l’esforç realitzat en relació amb alternatives a la pro-
ducció i publicació d’aquesta peça de contingut. Podria resultar 
més funcional i, per tant, més rendible realitzar una campanya 
publicitària d’elaborar un missatge que hagi costat moltes hores 
de treball.

La identitat de la marca, manifestada pel to, veu i tracte dispen-
sat, es comparen amb aquests valors traslladats pel contingut. 
I es comprova que el model de peça s’ajusta als criteris esta-
blerts en l’Estratègia de Continguts.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Àmbit de l’Obligatorietat del contingut
Des d’aquesta perspectiva es procura el compliment de la nor-
mativa, l’adequació ètica a sectors i mercats i la reducció de 
riscos per a l’organització ocasionats per aquells missatges 
que difon. Lògicament, el nivell d’especialització inclourà un 
bon nombre de participants en el procés de control, depenent 
del sector d’activitat de l’emissor. En l’aspecte legal s’assumirà 
el contingut exigible, tant medul·lar com conjuntural: compli-
ment de la normativa general sobre el canal de comunicació, 
declaracions en relació a la protecció de dades, ostentació i 
protecció de drets industrials i intel·lectuals, manifestacions de 
transparència, clàusules de contractació de serveis, publicació 
de comptes anuals i de notícies corporatives rellevants per als 
mercats.

També assumirà l’adequació als codis ètics i de bones pràcti-
ques que existeixin per al sector d’activitat: publicació de con-
tingut compliance sobre informació sanitària i farmacèutica, da-
des nutricionals i alimentaris, mesures anticorrupció adoptades, 
conformitat als estàndards tecnològics i de processos que certi-
fiquin els nivells de qualitat de l’organització, i qualsevol norma 
ètica del sector.

Àmbit de Patrimonialització del contingut
El filtre compara la peça de contingut que s’avalua amb les con-
dicions i requeriments de la seva gestió operativa perquè es 
converteixi en un actiu econòmic de l’organització. En altres pa-
raules, revisa si el tractament tècnic i tecnològic de la peça per 
a ser difosa aportarà valor tangible a l’organització.

Els governants d’aquest àmbit han de comprovar que la peça 
s’ajusta tecnològicament als suports i canals principals en què 
es va a difondre. Determinen si els mecanismes de reutilització 
futura d’aquest contingut previstos en els processos estratègics 
són convenients i possibles. També observen les possibilitats 
que té la peça de ser adaptada cultural o idiomàticament a al-
tres esferes d’audiència.

I, en funció del model de contingut pel qual s’hagi optat, ava-
luaran les possibilitats de disgregació del contingut i la seva 
explotació omnicanal.

Àmbit de Validació del contingut
La majoria dels aspectes que s’analitzen han estat, obliga-
tòriament, tinguts en compte durant el procés d’elaboració de 
la peça de contingut. En aquest àmbit, que generalment està 
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en mans d’un únic comunicador, es produeix una gestió infor-
mativa del missatge, comprovant els criteris d’eficàcia i qualitat 
comunicativa.

S’avalua l’oportunitat de difusió, determinant si el moment en 
què s’autoritzi la publicació és el més adequat perquè el mis-
satge es propagui de la forma més eficaç. Es valora, també, la 
seva capacitat comunicativa: argumentació, llegibilitat, adequa-
ció a l’esfera d’audiència adequada, ortografia, sintaxi, ajust al 
llibre d’estil, etcètera.

En aquesta fase de governança es comprova la seva suficièn-
cia informativa per a les esferes d’audiència a què es destina, i 
la seva rellevància com a missatge. Es verifiquen i comproven 
les dades i fonts informatives i, aquestes, a més, s’atribueixen 
convenientment.

També és el moment en què s’analitza la caducitat de la infor-
mació transmesa i la seva possible obsolescència. El profes-
sional que controla la peça adverteix les possibilitats de revi-
talitzar-o reconstruir-la i anota les dates aproximades en què 
caldrà revisar-la, sempre dins d’uns paràmetres de sostenibilitat 
econòmica.

Si, d’altra banda, advertís la possibilitat de reconfigurar la peça 
de contingut per canals no contemplats inicialment, podria atu-
rar el procés de validació o encarregar, amb prioritat absoluta, 
l’adequació del missatge i una difusió omnicanal conjunta i im-
mediata.

Criteris de tolerància
La governança 100% estricta és comunicativament inviable. 
Les peces de contingut serien sempre retirades i corregides, 
una i altra vegada, i quan estiguessin acabades s’hauria tancat 
la finestra d’oportunitat perquè el missatge aconseguís els ob-
jectius que se li haguessin encomanat.

I això passaria tant en organitzacions en què un únic autor 
auto exerceix la seva governança com en aquelles en què mi-
tja dotzena de directius exerceixen el filtrat dels continguts. El 
col·lapse al llarg de tot el procés impediria la publicació i frus-
traria a tot l’equip de continguts. És un dels errors més habituals 
en la gestió de la governança en estratègia de continguts. 

Per evitar el bloqueig és convenient fixar uns criteris de toleràn-
cia en cada un dels aspectes que s’examinen i simplificar els 
protocols de correcció. Lògicament hi haurà algunes qüestions 
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que exigeixen la major fermesa -legals i ètiques- per reduir els 
riscos i augmentar la seguretat. Però altres admeten certa mà-
niga ampla. L’última paraula la té el professional que hagi estat 
responsable del procés de Governança i, si aquest no existeix, 
l’estrateg de continguts resident.

Desafiaments i canvis en la premsa
Un interessant treball titulat Periodisme 3.0: el ciutadà com a 
periodista, de la investigadora i professora de la Universitat de 
Buenos Aires Julieta G. Casini, analitza el futur de la premsa, 
sobre tot el periodisme on-line: desafiaments, canvis i opor-
tunitats. Abans de desenvolupar el seu estudi, i a modus in-
troductori, la professora Casini ens recorda la genial frase de 
Jean-François Fogel i Brumo Patino (2005) “La premsa no ha 
començat un nou capítol en la seva història, més aviat ha iniciat 
una altra història sota el règim d’Internet”.

Segons l’estudi, malgrat els interrogants que es plantegen, de 
moment sembla que coexistiran els dos sistemes en la prem-
sa: paper i digital. Així ho confirma Robert Kuttner (columnista 
al The Boston Globe), en assenyalar que els diaris tenen un 
futur brillant com a híbrid digital i paper, “tot i que és millor que 
s’afanyin”. Amb una postura encoratjadora entorn de la supervi-
vència dels mitjans tradicionals, aquest autor assenyala que “el 
millor material a Internet prové dels llocs web administrats per 
organitzacions impreses”.

Enfront de la hiperinformació amb la qual es troba qualsevol indi-
vidu en ingressar a la xarxa, les grans empreses periodístiques, 
o els periodistes reconeguts, són garantia de veracitat i legitimitat 
informativa. Per Fontcuberta i Barrat “el més sensat és pensar 
que les dues versions coexistiran per bastant temps i que la tas-
ca prioritària és planificar els escenaris d’aquesta coexistència”. 
Tot i això, Kuttner també afegeix que “acostant-nos al 2020, si 
les actuals tendències persisteixen, la meitat dels ingressos dels 
diaris i la majoria dels seus lectors serà via Internet”; 

Arthur Sulzberger, propietari i editor de The New York Times, 
també coincideix en que a la pròxima dècada seguirà existint 
el paper, però en una versió de menor circulació, més cara i 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

personalitzada. En aquesta mateixa nota, l’especialista en pe-
riodisme, Philip Meyer, assenyala: “Els diaris més reeixits seran 
els que es diferenciïn amb notes d’opinió i anàlisi, i cròniques o 
punts de vista personals escrits amb investigació i plomes cla-
rividents”. Cal destacar també la tendència suggerida per Jon 
Lee Anderson, estudiós del periodisme, que va assegurar que 
“el periodisme narratiu és la salvació de la premsa escrita”.

El Butlletí us ofereix el treball sencer de Julieta G. Casini, no-
més cal CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - 
Foto: observador.com.uy)

Dues dècades que han canviat el 
periodisme per sempre

Alan Rusbridger, ex-director del diari The Guardian, es pre-
gunta: qui va donar la notícia?. En un llar article, Rusbridger 
repassa dues dècades que van canviar el periodisme per sem-
pre. privades, però sovint la revifem. Per l’autor de l’article, la 
defensa definitiva del periodisme és que “segueix sent un bé 
públic. Però, com mesurem o valorem aquest bé públic en un 
moment en què, segons paraules del filòsof polític Michael San-

del, “els mercats i els valors del mercat” han vingut a governar 
les nostres vides com mai abans... Els mercats deixen la seva 
empremta. De vegades, els valors de mercat s’amunteguen els 
valors no comercials que val la pena preocupar-se”.

Rusbridger ens ofereix una lliçó: “Una missió per al periodis-
me en un moment de crisi”. Escriu: “Fa una dècada, les no-
vetats haurien estat acomiadades com el balanç dels liberals: 
la “subsidiarietat” menyspreada que no era prou comercial per 
produir un periodisme decent que el públic volia llegir. (Segons 
James Murdoch va declarar infamement el 2009: “L’únic garant 
fiducible i perpetu de la independència és profit”). Ara, davant 
l’abrupta escala, la popularitat i el poder comercial turbo-carre-
gat dels titans de Silicon Valley, ara hi ha un crit contra els mi-
tjans contra els estralls que els mercats lliures han causat a la 
premsa tradicional.

I l’ex-director del Guardin rebla: “Després de dues dècades de 
ruptura, és possible que cap dels antics models comercials con-
vencionals encara pugui donar suport a notícies greus d’interès 
públic. Però el repte mai no ha estat tan urgent: necessitem 
l’obra essencial del periodisme: la crida que, en el més alt, es 
troba separada de la veritat”. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Us convidem a llegir sencer aquest article de Rusbridger des 
d’aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Les cinc estratègies més eficaces per 
monetitzar en mitjans digitals

 
Enfront dels murs de pagament, que és una fórmula rebutjada 
pel 68% dels europeus, hi ha altres opcions per a la monetit-
zació en els mitjans digitals com la creació de recursos i eines 
realment Premium. En primer lloc, convé comptar amb un part-
ner tecnològic adequat que tingui un codi ètic que garanteixi 
qualitat en els continguts. A partir d’aquí Taboola revela cinc 

estratègies eficaces per monetitzar en mitjans digitals:

1. Crear continguts de pagament realment “Premium”; 2. Utilitzar 
el gran potencial de la publicitat nativa; 3. Dirigir a l’audiència a 
pàgines que generen més ingressos; 4. Utilitzar algoritmes per 
fidelitzar els usuaris; 5. Organitzar activitats fora de línia.

Trobareu més informació accedint a aquest link. (Font: Marke-
ting Directo)

El Col·legi de Periodistes reclama 
“tolerància zero” amb les agressions 
a informadors
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha reclamat “tolerància 
zero” amb les agressions a periodistes “siguin del mitjà que si-
gui i vinguin d’on vinguin” després que un càmera de Telema-
drid hagi rebut diversos cops de puny en una manifestació con-
vocada per Ciutadans en ser confós per un treballador de TV3. 
La presidenta del col·legi, Neus Bonet, ha demanat “unitat” als 
col·legis professionals, associacions i sindicats per “combatre i 
acabar” amb aquest tipus d’incidents. En paral·lel, el Grup de 
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Periodistes Ramon Barnils ha condemnat l’agressió al càmera 
de Telemadrid i ha exigit “la fi” de tots els atacs d’aquest tipus. 
També ha lamentat que incidents com aquest “siguin freqüents 
en actes unionistes”. (Font: El Món)

El NYT posa a la venda llibres 
impresos personalitzats amb receptes 
i guies pràctiques de cuina
 
Cooking, el web de receptes de cuina de The New York Times, 
és un reeixit producte editorial del diari novaiorquès. Des-
prés d’aconseguir un gran èxit d’audiència -va pels 10 milions 
d’usuaris únics al mes-, s’ha convertit en un dels productes digi-
tals de pagament del NYT. Des de fa uns dies, Cooking ofereix 
un nou servei: la creació de llibres impresos personalitzats per 
cada usuari amb receptes i guies pràctiques de cuina. Els llibres 
estan a la venda a través de la botiga digital del diari, The New 
York Times Store.
 
Per crear el seu llibre personalitzat, els usuaris han d’escollir 
set capítols (de 24 opcions temàtiques possibles), o seguir al-
guna de les recomanacions dels editors de Cooking. Cada ca-

pítol ofereix vuit de les receptes més populars de Cooking. El 
llibre de tapa tova costa 35 dòlars, i amb tapa dura costa 55 
dòlars. Els subscriptors del NYT tenen un 15% de descompte. 
Podeu trobar més informació en aquest link. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Publicada l’Agenda Valenciana de la 
Comunicació

Ja es pot consultar l’Agenda Valenciana de la Comunicació que 
la Unió de Periodistes Valencians ha realitzat amb l’objectiu de 
dotar els i les periodistes valencians/es, i a qualsevol altra per-
sona interessada, d’una eina eficaç a l’hora de contactar amb 
totes aquelles institucions, organitzacions i professionals rela-
cionats/des amb l’àmbit de la comunicació.

S’ha obert un termini d’un mes, fins al dia 4 d’octubre, per a co-
rreccions, modificacions de dades o per afegir contactes. Una 
vegada finalitzat aquest termini es penjarà una versió modifica-
da i definitiva de l’agenda. Les modificacions s’han de notificar 
al correu: administracio@unioperiodistes.org. Podeu baixar-vos 
l’Agenda CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Telegram com a canal de comunicació.- Barcelona. Dijous 
13 de setembre (de 16:00h a 20:00h) - En aquest curs, impartit 
per Sílvia Llombart, coneixerem a fons aquesta eina que ens 
permet anar molt més enllà que Whatsapp. Aprendrem tot el 
que hi podem fer, com ens hi hem de comunicar, com donar-nos 
a conèixer, etc.

Crea la teva marca personal per generar oportunitats pro-
fessionals.- Barcelona. Divendres 14 de setembre (de 09:30h 
a 14:30h) - L’objectiu d’aquest curs, a càrrec d’ Àngels Antón, és 
reconèixer les competències pròpies per aconseguir un posicio-
nament diferencial i obtenir les bases d’una estratègia personal 
que doni visibilitat i valor a l’experiència i els coneixements de 
cada professional.

Periodisme i crowdfunding: com microfinançar un projec-
te periodístic.- Barcelona. Dimarts 18 i 25 de setembre (de 
15:30h a 18:30h) - Aquest curs, dirigit per Roger Palà, ensen-
yarà les bases del crowdfunding com a eina de finançament 
periodístic. Explicarà les principals claus d’aquesta eina i en-
senyarà a preparar una campanya de crowdfunding i tot el que 

suposa: gestació del projecte, planificació econòmica, recom-
penses i campanya de comunicació.

Com millorar la reputació on-line (ORM).- Barcelona. Dime-
cres 19 i 26 de setembre (de 10:00h a 14:00h) - En aquest curs 
impartit per Pilar Yépez, aprendràs com escoltar en les plata-
formes on-line, com formar part d’aquestes converses, d’una 
forma natural i creïble, i com gestionar-les i controlar el seu 
impacte sobre l’empresa i sobre la marca, inclús en situacions 
de crisi.

Iniciació al guió cinematogràfic i de televisió.- Barcelo-
na. Dijous 20 i 27 de setembre, 4 i 11 d’octubre (de 10:00h a 
14:00h) - L’objectiu d’aquest curs, a càrrec d’Elena Serra i Sílvia 
Oliva, és establir i aprendre les bases teòriques necessàries 
per a iniciar-se en el desenvolupament d’històries de ficció i en 
l’escriptura de guions cinematogràfics i televisius.

Monetitzar un blog: eines recomanades i casos d’èxit.- Di-
vendres 21 de setembre (de 09:30h a 14:30h) - Aquesta sessió, 
dirigida per Francesc Soler, està pensada perquè els partici-
pants es familiaritzin amb una sèrie d’eines (afiliació, autoedició. 
monetització...) i coneguin, a partir de l’anàlisi de casos d’èxit, 
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com les estan aplicant alguns dels bloggers més importants.

Webinar: Coneix IGTV d’Instagram.- On line. Divendres 21 
de setembre (de 15:30h a 16:30h) - IGTV suposa un pas enda-
vant en la generació de continguts en trencar barreres i gene-
rar nous estàndards. En aquest webinar, dissenyat per Enrique 
San Juan, descobrirem com funciona i quines utilitats té i apren-
drem a fer vídeos per a aquesta plataforma.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots aquells 
professionals no membres interessats en la formació centrada en 
el periodisme, la informació i la comunicació, com és el cas dels 
associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa 
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els trà-
mits per poder-ho fer sense càrrec.  (Font: CPC)
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Reduir la varietat de títols disponibles 
als quioscos ajuda a vendre més
Per Fundación Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

  
La disminució de les vendes impreses no és una cosa inevi-
table. Almenys, és el que creuen els distribuïdors de premsa 
més importants de França: Mediakiosk, Relay o el grup NAP 
al capdavant de la marca Maison de la Presse, que s’han dut a 
terme diversos experiments per alentir o fins i tot invertir aques-
ta tendència. 

Entre les proves realitzades destaca la reducció en el nombre 
de títols que hi ha a disposició dels compradors al quiosc o 
punt de venda, cosa que ha estat particularment rendible per 
augmentar les vendes de diaris o revistes.
Cada any, els punts de venda de premsa francesos reben més 
de 7.700 títols diferents, i hi ha una mitjana de 800 títols dispo-
nibles en cada quiosc i en cada relleu, cosa que crea confusió, 
segons els distribuïdors.

“Quan hi ha massa títols, tenim una impressió de desordre que 
no ajuda a les vendes” ,  va dir Matthieu Mercier, director exe-
cutiu adjunt de Lagardère Travel Retail France, propietari de 
Relay, segons publica Les Echos. Part dels diaris o revistes 
rebuts pels distribuïdors es  “retorna  sistemàticament “ per falta 
de compra, explica Arnaud Ayrolles, president del grup NAP.

Aquesta taxa, per als quioscs, és propera al 55%, en compara-
ció amb el 40% de fa una dècada. I el 45% restant entre el que 
venen, més del 80% de les vendes són d’un miler de marques. 
Una xifra que acaba per convèncer-ho de la necessitat de “ re-
gularitzar el subministrament per netejar el mercat”.
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Els distribuïdors de premsa han estat ocupats reconsiderant les 
seves botigues o quioscos per posar més èmfasi en certs títols. 
Médiakiosk, a part de modernitzar les seves quioscs a París, ha 
fet una major selecció dels títols que posa a la venda.

Un augment del 11%
La prova ha donat els seus fruits: els quioscos mostren un aug-
ment del 11% en les vendes de revistes i del 9% en els diaris, 
mentre que la resta de la xarxa de París mostra disminucions 
del 2% i del 3%, respectivament. Médiakiosk té la intenció 
d’implementar aquest nou model en els seus 360 llocs paris-
encs per a l’estiu de 2019. Per la seva banda, Relay ha reduït a 
la meitat el nombre de títols de premsa oferts en els seus punts 
de venda en els hospitals, i Maison de la Presse n’ha reduït en 
un terç el nombre de títols.

Un cop més, els resultats són convincents: relay observa un 
augment del 1,9% en les vendes de premsa en els punts de 
venda en els que va realitzar la prova en el primer semestre 
del 2018, en comparació del mateix període de 2017. I Maison 
de la Presse cau un 1.5%, quan el mercat global es contreu en 
un 7%.

Aquesta reducció en les vendes de la premsa també es veu 
compensada per un augment en la venda de productes auxi-
liars disponibles a la Maison de la Presse (targetes, productes 
de confiteria, etc.), el que impulsa les vendes totals a un crei-
xement del 10 %.

Aquesta reducció va ser possible gràcies a un nou acord amb 
la indústria que permet als quioscos eliminar títols amb vendes 
mínimes, amb l’excepció dels que pertanyen a la categoria de 
“informació política i general”, la distribució es requereix en nom 
de la pluralitat de la informació. A França encara regeix la llei Bi-
chet, que regula oficialment la distribució de la premsa, tot i que 
l’actual govern està preparant una nova llei que la substitueixi. 
(Foto: linternaute)
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La innovació als mitjans locals: un 
valor en alça als Estats Units
Per Carmina Crusafon, doctora en Ciències de la Informació i 
col·laboradora de l’AMIC

 
Les notícies sobre innovació en l’àmbit local atrauen l’atenció 
dels mitjans i dels professionals. A finals d’agost el Nieman Lab 
de la Universitat de Harvard explicava en la seva newsletter 
que el Lenfest Institute posava en marxa un laboratori destinat 
a provar nous productes periodístics dins de l’àmbit de la infor-
mació de proximitat. És un exemple més que ens arriba dels 
Estats Units i alhora una mostra clara de la necessitat de trobar 
noves fórmules per a l’àmbit local.

El Lenfest Institute és una organització sense ànim de lucre amb 
seu a Filadèlfia. La seva missió és desenvolupar i donar suport 
a models de negoci sostenibles per a promoure el periodisme 
de proximitat. Després de dos anys d’activitat, ara ha creat el 
seu laboratori  (Lenfest Local Lab) per a l’experimentació amb 
continguts informatius (notícies i altres gèneres). Al capdavant,  
hi ha situat la periodista Sarah Schmalbach, que compta amb 
una gran experiència prèvia al laboratori d’innovació per a mò-
bils del diari britànic The Guardian. 

Quin és l’objectiu d’aquest laboratori? Desenvolupar prototips 
de notícies locals digitals i experiències informatives orientades 
als lectors amb un equip multidisciplinari de desenvolupadors, 
dissenyadors, analistes i periodistes. El laboratori se centrarà 
en els productes que ajuden als ciutadans a conèixer i con-
nectar-se amb les seves comunitats, provar la geo-localització i 
productes basats en interessos temàtics, així com noves mane-
res de facilitar que els ciutadans connectin amb els periodistes 
i amb els altres membres de la comunitat local.

Per exemple, es vol comprovar si oferint més informació sobre 
les activitats i decisions de les institucions públiques locals es 
pot proporcionar un millor context i alhora fomentar una partici-
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pació ciutadana més informada. També es pretén provar noves 
maneres d’enviar notícies als residents a mesura que s’apropen 
a un lloc on han ocorregut notícies o en passaran, com ara no-
tícies específiques dins d’un estadi esportiu o quan passen per 
un espai públic que s’està avaluant per a la seva remodelació. 
A partir d’aquestes noves experiències informatives, s’avaluarà 
quins d’aquests productes tenen valor per als residents locals, 
ajudant a desenvolupar nous models de negoci de proximitat.

L’empresari de televisió per cable H.F. (Gerry) Lenfest va fun-
dar l’institut el 2016 amb l’objectiu de transformar la indústria 
de la informació en l’era digital i per garantir que el periodisme 
local de qualitat segueix sent la pedra angular de la democràcia 
nord-americana.

Aquesta iniciativa de Filadèlfia ve a completar les accions que 
ja es porten a terme en altres indrets dels Estats Units. Per 
exemple, l’acció de la Fundació Geraldine R. Dodge de Nova 
Jersey que dona suport als mitjans locals a través del seu pro-
grama “Informed Communities”. El seu propòsit és aconseguir 
que els ciutadans de Nova Jersey estiguin ben informats, com-
promesos i capacitats per prendre decisions i mesures per mi-
llorar les seves pròpies vides, així com per configurar el futur 

de les seves comunitats. El Democracy Fund és una altra ini-
ciativa que dona suport financer a la innovació en els mitjans 
de comunicació. El seu programa “Public Square” té com a mis-
sió invertir en innovacions i institucions que ajuden a la gent a 
entendre i participar en el procés democràtic, especialment en 
l’àmbit local. 

En definitiva, innovació i periodisme de proximitat han d’anar 
de la mà. Les informacions que ens arriben dels EUA són una 
confirmació de que és a través d’aquest binomi per on passa el 
present i el futur dels mitjans locals. (Foto: Shorensteincenter)
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Pepe Cerezo: “Cal anar cap a models 
de major valor que incorporin les 
regles de l’economia digital”
Per Lluís Cucarella / Laboratorio de Periodismo

Pepe Cerezo és un dels majors experts espanyols en estratègia 
i desenvolupament de negocis digitals en el camp de la infor-
mació. Director d’Evoca Media, des d’on fa llum amb les seves 
publicacions i els esdeveniments al confús panorama de la in-

dústria de mitjans a Espanya, ha treballat en companyies com 
Prisa Digital, la Fundació Orange o Roca Salvatella.

Acaba de publicar Els Mitjans Líquids. La Transformació dels 
models de negoci, en el qual aborda les noves regles del món 
digital pel que fa al periodisme, entre elles la streamificación 
de la informació, així com les característiques dels “customer 
media” i l’impacte que els canvis estan causant en els mitjans.

Una de les característiques dels “costumer media” als 
quals al·ludeix al llibre és com accedeixen a la informació. 
Ja no entenen la informació com un tot compacte, com 
una cosa que pugui donar una visió global, sinó com un 
“streaming”, com fluxos informatius constants i fragmen-
tats; és a dir, no senten interès per aquesta visió global 
que pot donar un diari de manera transversal. Aquest tipus 
de consum de fluids informatius és el que es perpetuarà o 
és possible que, com alguns estudis apunten, a causa de 
les “fake news” per exemple, els lectors redescobreixin o 
descobreixin els diaris com a font d’informació compacta 
i estructurada?
Hi ha realitats i tendències que són molt transversals, gene-
racionals, de fluxos, que han vingut per quedar-se, i d’altres 
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que varien molt. Hi ha, efectivament, una tendència al que dic 
streamificación de la informació, però al mateix temps és veri-
tat que hi ha una tendència de tornada cap a aquesta visió de 
la informació com a conglomerat, que pot ser que te la doni 
només una capçalera, o que te la donin vàries. Hi ha una ten-
dència que és el pica-pica d’informació, però al mateix temps, 
i ho estem veient amb els més joves, es busca certa integració 
del contingut.

El veig, per exemple, a Twitter, a on anem creant una xarxa 
d’afins. La informació ens arriba en forma de streaming, molt 
fragmentada, però al mateix temps que sofistiques això que es 
deia de manera una mica cursi la dieta informativa, vas regulant 
i crees un ecosistema d’informació.

Aquest ecosistema pot ser integrador de capçaleres, o inte-
grador d’integradors, i després hi ha un altre individual, que 
cada un va agrupant. Els usuaris més avançats generen una 
xarxa d’informació per minimitzar aquesta fragmentació, sent 
la fragmentació una tendència inevitable. Per això, si hi ha un 
ressorgir de les capçaleres, perquè estan interpretant que hi 
ha alguna fórmula per integrar aquesta informació mínima que 
poden oferir. Un exemple el tenim en el renaixement dels news-

letter. Quins són els newsletter que funcionen millor? Aquells 
que, com el de Quartz, han interpretat que et poden integrar, 
no només la informació seva, sinó una altra, per donar sentit a 
aquest cúmul de fragmentació.

I aquesta forma d’accedir a la informació de manera tan frag-
mentada, aquesta “streamificació”, no pot desembocar en un 
accés superficial a la informació? No resta capacitat per a ana-
litzar la informació o els problemes que aborden, amb l’atenció, 
la profunditat i el repòs que de vegades es requereix?
Solem comparar el món d’ara amb un món fora de línia que 
recreem com si en ell tots s’informaran en profunditat, llegint 
grans dossiers. Aprofundien els que podien aprofundir. Ara, les 
fonts són infinites. L’ecosistema és molt més complex, però la 
gent que vol estar ben informada pot estar-ho, almenys, igual 
que abans.

La realitat s’ha tornat tan complexa i és veritat que la velocitat 
de canvi és tan gran que se’ns escapen moltes coses, però els 
que volen aprofundir en alguna cosa ho poden fer perfectament.

Sí que hi ha alguna cosa important que cal tenir en compte i 
és la necessitat d’aprendre a llegir críticament la informació. 
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L’efecte de les fake news i altres problemes tindrien menys im-
pacte si hi hagués més formació en aquest sentit. Igual que 
hi ha hagut educació audiovisual, hauria d’haver educació, per 
exemple, sobre xarxes socials, i no només a les escoles, sinó 
en les empreses, en general, i a les empreses periodístiques 
també. Estem veient periodistes de molta tradició que retuite-
gen sense haver llegit, que es creïn fake news. És, per tant, 
també, una qüestió d’aprenentatge. 

En tot el llibre hi són subjacents les xarxes socials com una 
constant per explicar els canvis que hi ha hagut pel que fa a 
la informació, tant per les coses bones com per les dolentes. 
On creu que hauria d’estar aquest punt d’equilibri en l’ús 
de les xarxes socials per part dels mitjans d’informació? 
Què s’està fent bé i què s’està fent malament?
Una de les coses que hauríem de començar a fer és deixar de 
parlar de xarxes socials, perquè va molt més enllà. Els grans 
triomfadors de l’economia digital són aquells que han estat ca-
paços de crear plataformes de doble cara, plataformes tecno-
lògiques que uneixen oferta i demanda. Hem estat tots molt 
innocents perquè en dèiem xarxes socials, una cosa que es 
vinculava al màrqueting 2.0, i el que hi havia era un nou model 
econòmic; subjacent una nova estructura sobre la qual se sus-

tenta l’economia del segle XXI, amb els seus pros i contres. Era 
una cosa d’aquest calat. I mentre, estàvem ocupats pujant fotos 
de gatets. Aquesta és una de les claus. S’ha fet sense tenir una 
estratègia.

Els mitjans, per exemple, donaven la seva proposta de valor, 
mentre unes persones que venien d’altres sectors, estaven 
creant aquestes plataformes que uneixen l’oferta; és a dir, als 
usuaris, la dada, el control de la relació amb l’usuari, i per altra 
banda, el contingut. Es pensava que era una estratègia relacio-
nal, però realment era una estratègia de negoci.

Una de les claus per entendre el canvi de model dels mitjans 
és que el model de distribució és un altre. Això ha canviat per 
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sempre. Les plataformes de doble cara tenen un paper fona-
mental i aquest paper té noves regles. El llibre, de fet, el inici 
parlant d’aquestes noves regles de l’economia digital, perquè 
hem començat per altres coses quan no havíem entès les re-
gles de l’economia digital. Si entenem les regles de l’economia 
digital, si sabem, per exemple, que la dada és important, hau-
rem d’actuar en conseqüència. Aquí vam començar a treballar 
altres KPI ‘s, altres perfils.

Si faig el contingut a un tercer perquè ho distribueixi, estic do-
nant el poder al que conduïa la furgoneta. Conèixer quina és 
aquesta nova cadena de valor és imprescindible. Es donaven 
els continguts, les dades de relació amb el client. Es donava 
gairebé tot el que ara té valor, aquesta relació amb l’usuari. Si 
es coneixen aquestes claus, s’actua de forma diferent. Cal ser 
conscients que hi ha un tercer que no és una ONG, sinó una 
empresa amb un model de negoci, que és precisament aquest: 
unir l’oferta i la demanda i la clau és la dada, perquè eren ca-
paços de monetitzar a través d’ la publicitat.

I els mitjans, ja ho han entès?
Els ha costat. El que cal fer, sabent això, és preguntar-se: si 
he de fer una economia de la distribució, com em pot ajudar, i 

plantejar i executar una estratègia que permeti que el meu diari 
recuperi el valor de marca dins d’aquesta política de distribució 
de continguts.

En aquesta política de distribució hi haurà una part de lectors 
que vindran al meu site a llegir-me, però en una altra part serà 
consum distribuït i hauré de fer una estratègia molt potent de 
marca. Les marques s’han deixat en mans de tercers.

Comenta en el llibre, precisament, que una de les claus de 
la consolidació del model de negoci serà construir comu-
nitats al voltant dels diaris. Com es construeixen aquestes 
comunitats?
Els mitjans tenen capacitat per donar sentit a tota aquesta 
confusió que hi ha si es fa bé. Ho està fent The Guardian. Hi 
ha gent que confia perquè els mitjans tenen una visió del món 
concreta. Abans anaves al quiosc i compraves un determinat 
diari i ja formaves part d’una comunitat. En el món digital, les 
marques han de ser capaces de transmetre aquesta visió de la 
realitat i crear aquesta comunitat.

Una part important d’aquestes comunitats ha d’estar for-
mada pels joves. Com se’ls atrau un diari? Són vàlids, per 
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exemple, els casos de microediciones o de seccions es-
pecífiques destinades preferentment a ells dins d’un diari, 
com Verne, LOC o altres, o de nou els estem enviant una 
informació fragmentada?
Crec que sí hi ha hagut un aprenentatge. S’estan fent molts pro-
ductes orientats precisament en aquesta línia i també hi ha hagut 
una evolució en la manera de dir les coses. Hi ha un clar rejove-
niment. Això no vol dir que llegir Verne, per exemple, porti des-
prés directament a pagar una subscripció, però que hi ha hagut 
una evolució i una major atracció de lectors joves, sens dubte.

Està havent-hi molta influència fins i tot en el disseny. Els cus-
tomer media, o fins i tot mitjans com Quartz, estan influint en el 
disseny dels mitjans tradicionals. El Financial Times està, per 
exemple, fent una evolució per atraure millennials. El segment 
d’edat que més creix en les subscripcions és el dels millennials 
, i això és perquè s’està fent una tasca d’atracció.

També cal fer un exercici de memòria i recordar que tampoc 
abans la gent de 18 anys llegia tres diaris al dia. Veiem de vega-
des un món del passat idealitzat. La teva situació vital no és la 
mateixa quan tens 18 anys i el que t’agrada és sortir, que quan 
tens una hipoteca i necessites saber com evoluciona l’Euribor.

(...) 

Fa un recorregut en el llibre pels principals models de ne-
goci que poden ajudar els periòdics a obtenir ingressos. A 
part de la publicitat i el cobrament de continguts, hi ha els 
esdeveniments, la venda de programari i serveis propis, les 
llicències de marca, la creació de continguts com agències, 
data broker ... quin d’ells té més possibilitats de convertir-
se en una via de finançament econòmic per als mitjans?
Una de les àrees que no s’ha explotat en la indústria dels mi-
tjans és el B2B. Crec que hi ha un camp de desenvolupament 
del B2B, com branded content per a tercers, continguts i anàlisi 
per a tercers... Les consultores de negoci tradicionals han anat 
apropant-se al camp dels continguts, però les empreses infor-
matives, que tenen aquesta capacitat d’anàlisi, no han fet el 
pas. Crec que tot el que sigui B2B pot aportar bastant i és un 
camp que no s’ha explotat encara molt.

Pel que fa a tot el que ressenya el llibre, de nous models de 
negoci, de capacitat d’entendre els nous customer media, 
d’atraure’ls, d’inversions, d’anàlisi de dades, d’entendre 
les noves regles de l’economia digital i crear projectes que 
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incorporin aquestes característiques... Com veu els mi-
tjans espanyols?
Als mitjans se’ls ha menyspreat des del món digital i la gent 
més preparada jo l’he trobat en els mitjans. En analítica de da-
des, en publicitat... No és un tema de desconeixement, per tant, 
sinó d’estratègies. El problema és que és un canvi que costa 
molt, en termes de reciclatge intern, de canvi d’estructures i 
de processos, però també de recursos. Es tracta d’enderrocar 
un model que ha estat rendible per donar pas a un altre, i això 
costa. Costa esforç, però sobretot recursos. I del que estan més 
mancades els diaris espanyols és de recursos. Molts consellers 
delegats saben perfectament el que haurien de fer si tinguessin 
més recursos econòmics, però no en tenen. (Foto: i.ytimg)
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El periodisme davant les seves dues 
més grans amenaces
Per Victoria Prego, presidenta de l’Associació de la Premsa de 
Madrid / Cuadernos de Periodistas

  
Cal tenir present les dues amenaces que planen sobre l’exercici 
del periodisme lliure i independent en la seva versió tradicional, 
la qual sembla que està destinada a l’extinció o, almenys, a 
una transformació profundíssima que obligarà els informadors 
a ressituar-la i a manejar noves eines de comunicació. I aques-
tes dues amenaces són: d’una banda, la massiva aparició i el 
quasi domini en el panorama informatiu del fenomen de la des-
informació, amb la seva càrrega de notícies falses, de mitges 

veritats i de fal·làcies distribuïdes amb intenció; i, de l’altra, el 
dramàtic descens de les fonts tradicionals de finançament dels 
mitjans de comunicació, que han emigrat massivament cap a 
les plataformes digitals, en què s’uneixen els dos problemes.

Pel que fa a la disminució progressiva del finançament, és una 
evidència que, amb l’arribada de la digitalització, les fonts tra-
dicionals d’ingressos, sobretot la procedent de la publicitat, van 
començar a debilitar-se de manera dramàtica per a la supervi-
vència dels mitjans. Simultàniament, han anat perdent de forma 
progressiva una bona part de la seva influència i gairebé com-
pletament el seu vell paper de mediadors entre els diferents 
poders i la societat.

I aquí han tingut un paper determinant les plataformes tecno-
lògiques que, com Google, Facebook i altres, s’han convertit 
en potents distribuïdors de les notícies d’actualitat i, al mateix 
temps, en receptors de gran part dels ingressos publicitaris que 
en un altre temps constituïen el suport financer essencial dels 
mitjans de comunicació.

Arribats a aquest punt, la pregunta que es fan els editors i els 
periodistes de mig món és com finançar el periodisme, perquè 
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cal reiterar una vegada més el que és evident i és que obtenir 
la informació d’interès general dels ciutadans costa diners. I no 
perquè la informació calgui comprar-la, sinó perquè tot mitjà 
que es preï ha de pagar als seus periodistes perquè facin la 
seva feina i com es diu en la pel·lícula titulada en espanyol Els 
arxius del Pentàgon : “Als bons periodistes cal pagar-los molt 
bé”. O, almenys, pagar-los.

Sembla que la fórmula de més èxit és la del cobrament a 
l’usuari per oferir-li continguts
Portem ja anys intentant buscar la fórmula que permeti sobre-
viure econòmicament a un diari, de paper o digital, tant se val. 
I pel que s’està veient en les experiències viscudes en els mi-
tjans nord-americans, sembla que la fórmula de més èxit és la 
del cobrament a l’usuari per oferir-li continguts. La traducció 
més immediata d’aquesta fórmula és la implementació de les 
subscripcions.

I aquí ens trobem amb un altre problema: és veritat que el New 
York Times ha aplicat amb indubtable èxit la via de les subs-
cripcions fins al punt que ara mateix aquestes suposen les 
dues terceres parts dels seus ingressos i la publicitat una mica 
menys de la tercera part, ingressos que es complementen amb 

l’organització d’esdeveniments, cursos de formació i altres ac-
tivitats. Això és cert, tot i que no està tan clar que a tot arreu es 
pugui apostar en solitari per aquesta fórmula, en la mesura en 
què l’usuari, acostumat ja lamentablement a rebre la informació 
totalment gratis, estigui disposat a pagar per ella si, en mateix 
temps que el seu mitjà habitual li demana que pagui, hi ha un 
altre mitjà que li segueix oferint la possibilitat d’informar-se de 
forma completament gratuïta.

En aquest punt és inexcusable la necessitat de fidelitzar el 
“client”, oferint uns productes -unes notícies, unes anàlisis, uns 
articles d’opinió, un exclusivitat- que li moguin a sentir-se part 
d’una comunitat d’interessos a la qual li valgui la pena pertànyer.

A Espanya, on la major part dels mitjans s’estan ofegant econò-
micament poc a poc, hi ha ja algunes fórmules d’èxit entre els 
diaris digitals d’informació general, però el problema està lluny 
de ser resolt. I és de tal envergadura i de tal extensió que exis-
teixen, i estan a ple rendiment als Estats Units, departaments 
en les més prestigioses universitats investigant el fenomen i les 
seves possibles solucions.
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L’altra gran amenaça: la massiva distribució de notícies falses, 
de mitges veritats, manipulades i distribuïdes amb intenció in-
teressada

En paral·lel a aquest problema, s’alça davant l’exercici de la in-
formació l’altra gran amenaça de la qual, un cop més, hi partici-
pen les grans plataformes tecnològiques: la massiva distribució 
de notícies falses, de mitges veritats, d’informacions manipula-
des i distribuïdes amb intenció interessada, un fenomen davant 
del qual la immensa majoria de la població està no només in-
defensa, sinó que fins i tot pot participar voluntàriament, encara 
que de manera inconscient, en la seva divulgació.

Molt s’ha escrit en els darrers anys sobre aquest fenomen tan 
perillós i moltes vegades s’ha reclamat a les grans plataformes 
que posin remei en la mesura de les seves possibilitats a atu-
rar-lo. L’última prova que no han fet pràcticament res ni per 
protegir els drets de privacitat dels usuaris ni per impedir en part 
la difusió de notícies falses ha estat l’aparició del cas Cambrid-
ge Analytica i la posterior compareixença del creador i director 
executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, davant una comissió 
del Senat nord-americà i, posteriorment, davant el Parlament 
europeu per donar explicacions.

Molt “I’m sorry”, però ni una sola explicació de perquè es per-
met que es produeixin aquestes manipulacions ni tampoc com 
va a fer Facebook per impedir que es repeteixin casos així. 
En definitiva, cap de les grans plataformes està aparentment 
disposada a donar explicacions o mostrar les interioritats amb 
què elaboren els seus algoritmes. Poca esperança, doncs, per 
aquest costat.

Existeixen i estan actives moltes plataformes dedicades a des-
muntar les falsedats que es transmeten per les xarxes, tot i que 
aquesta és una tasca ingent destinada inexorablement a no 
aconseguir el seu objectiu últim, que és el de netejar les xarxes 
de falsedats.

No queda més que una sortida, i aquesta sortida: fomentar 
entre els ciutadans una actitud bàsicament escèptica davant 
el bombardeig d’imatges, notícies i dades que li arriben inces-
santment a través dels seus terminals. I, així mateix, introduir 
en els programes educatius l’entrenament en la destresa de la 
detecció de falsedats. En definitiva, ajudar a l’usuari a descon-
fiar de tota font que no acrediti fora de tot dubte el seu origen i 
el seu autor.
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El “branded content” o “periodisme 
de marca, nova font d’ingressos per a 
la premsa
Per Rocío Hernández, periodista especialitzada en publicitat i 
màrqueting/ Cuadernos de Periodistas

La caiguda de la inversió publicitària provocada per la crisi 
econòmica que va començar el 2007, unida a la revolució en els 
hàbits de consum que va suposar l’arribada d’internet, ha obli-
gat els mitjans de comunicació, especialment als escrits, a idear 
noves fórmules de finançament per sobreviure. Una d’elles és 
el desenvolupament de l’activitat de branded content o “perio-
disme de marca”, que molts grups periodístics han incorporat al 

seu tradicional activitat comercial, donant lloc a departaments o 
companyies ad hoc per a dur-la a terme.

El branded content és una disciplina que va néixer fa més d’un 
segle i que consisteix a generar continguts útils o interessants 
per a l’audiència d’una marca, amb l’objectiu de connectar a 
aquesta marca amb el consumidor. El capítol espanyol de la 
Branded Content Màrqueting Association (BCMA Spain) el de-
fineix com “qualsevol contingut, produït total o parcialment pel 
propietari legal d’una marca, que promogui els seus valors i 
faci que la seva audiència triï comprometre-s’hi voluntàriament 
gràcies a la seva rellevància ia la capacitat d’entreteniment, 
d’informació o dels valors educacionals d’aquest contingut”.

Els productors d’espinacs d’Estats Units el van utilitzar fa molt 
de temps per incrementar les seves vendes, i per a això es 
van inventar un personatge que es va fer popular a tot el món: 
Popeye. Gairebé un segle després, aquesta disciplina ha estat 
adoptada pels mitjans de comunicació per incrementar els seus 
ingressos, minvats per la crisi econòmica i l’explosió d’internet, 
però també per la saturació publicitària a la xarxa, el que va 
provocar fa uns anys l’aparició de els ad blockers (bloquejadors 
de publicitat) que tants maldecaps han generat a les marques.
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Als Estats Units, aquesta tendència ja compta amb uns anys de 
recorregut en mitjans com el  New York Times , amb T Brand 
Studio; el Huffington Post, amb  Partner Studio, i el Washington 
Post, amb WP Brand Studio. A Espanya, també els grans grups 
periodístics (com Prisa, Unidad Editorial i Vocento) disposen 
des de fa diversos anys de departaments la missió dels quals 
és precisament desenvolupar continguts per a les marques. El 
format en què es tradueixen aquests continguts és múltiple, des 
d’un reportatge en premsa fins a un bloc, un microsite, Un ví-
deo, una sèrie o una infografia. Però la fórmula no és exclusiva 
dels grans grups de mitjans. Altres capçaleres, com els digitals 
El Confidencial i El Espanyol, s’han sumat recentment a aquest 
corrent creant també un departament específic per desenvolu-
par aquesta tasca.

Més enllà del branded content, aquests departaments o empre-
ses fan servir també altres pràctiques del màrqueting en línia 
per atraure les marques: com el content màrqueting, la creació 
de mitjans o la consultoria de continguts. Totes elles lligades, en 
major o menor mesura, al món del periodisme, l’ofici d’explicar 
històries o, com es diu ara, de generar continguts.

Exemples a Prisa o Netflix
La Factoria és l’àrea de Prisa Revistes dedicada a la producció 
de continguts a mida per a marques, tant en formats digitals 
com en paper. Nascuda fa 20 anys per crear revistes corporati-
ves per a tercers, els professionals d’aquesta divisió desenvo-
lupen mitjans de comunicació a la carta, produeixen i gestionen 
estratègies de  content màrqueting  per a plataformes digitals i 
creen  branded content  multiformat. 

En l’actualitat, La Factoria compta amb 30 treballadors en plan-
tilla dividits en els departaments de redacció/edició, amb una 
desena de periodistes, maquetació, programació i desenvolu-
pament. El 80% de la seva equip està integrat per periodistes, 
dissenyadors, desenvolupadors i especialistes en màrqueting 
digital, xarxes i analítica. A més, compten amb una xarxa de 
més de 240 col·laboradors entre redactors, dissenyadors, pro-
gramadors i experts en analítica i xarxes socials.

Un dels exemples il·lustratius de la seva tasca en el terreny del 
branded content és el treball que van fer per Netflix amb motiu 
del llançament de la sèrie Narcos a Espanya. L’equip de La 
Factoria va dissenyar un microsite (que van inserir en El País 
i el Huffington Post) en el qual els fans de la sèrie podien tro-
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bar la història de Pablo Escobar, les seves atrocitats i gestes, i 
el context del narco a Colòmbia. Pel que sembla, l’experiència 
d’usuari i de visites va ser tan positiva que van decidir repetir 
amb la segona temporada de  Narcos  i amb una altra sèrie 
d’èxit,  Daredevil. Més de mig milió de fans van gaudir de les 
peces multimèdia, infografies, entrevistes i d’avanços de les se-
güents temporades.

 
Finalment, La Factoria també ofereix un servei de consultoria 
editorial. Ajuden a les marques a construir relacions durado-
res amb els seus targets a través d’un servei adaptat a les se-
ves necessitats, que engloba des de la creació i distribució de 

continguts rellevants fins a la implantació de redaccions en les 
seus dels clients per treballar en funció dels seus objectius de 
comunicació i la seva capacitat operativa. En aquest àmbit han 
treballat per a clients com Renfe i BBVA, entre altres.

UEstudio
UEstudio es defineix com el custom studio [estudi personalitzat] 
que alberga el branded content i màrqueting de continguts de 
totes les capçaleres de Unidad Editorial. Va ser creat en 2014, 
encara que un any abans ja funcionava com a departament de 
branded content .

UEstudio compta amb un equip integrat per vuit periodistes -tots 
ells redactors específics d’aquesta divisió-, sis dissenyadors, 
quatre professionals de producció audiovisual, dos d’analítica i 
un gestor comercial. A això cal sumar-li els comercials del grup 
que venen i presenten les campanyes als clients. En UE Studio, 
cada projecte / client té el seu propi equip.

Amb una perspectiva innovadora, interactiva i pràctica, des 
d’UEstudio assenyalen que la creativitat està present en totes 
les fases del procés d’elaboració dels projectes que realitza, 
per tal d’aconseguir una major connexió amb els usuaris. Tre-
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ballen en la creació de nous formats i adapten els existents se-
gons les dades obtingudes a través de les analítiques, de cara 
a establir un gran vincle amb els usuaris i complir els objectius 
de les marques. A més, realitzen contingut per a altres compan-
yies tant a print com en línia i ofereixen serveis de consultoria, 
analítiques i de màrqueting de continguts.

Volkswagen, Saint Lucia, Lidl, Philips i IKEA són algunes de les 
marques que han recorregut a UEstudio per realitzar accions 
de branded content.

Cal ressenyar especialment el treball que van realitzar per IKEA 
fa tres anys, amb motiu del llançament de la seva escola de de-
coració. Van buscar tres exemples reals del seu públic objectiu: 
una dona soltera, una parella a punt de ser pares i una famí-
lia nombrosa, i es van integrar en les seves vides durant tres 
mesos per conèixer les seves necessitats i ajudar-los a resoldre 
els seus problemes quotidians a través de la decoració. I el van 
convertir en un contingut, en format sèrie, que van fer arribar a 
tots els usuaris de El Mundo, Telva i Yo Dona. IKEA els va can-
viar petites estades a casa que milloraven el dia a dia de cada 
un dels protagonistes, a més d’ajudar-los en altres qüestions 
que afectaven la seva vida personal: va posar un professor par-

ticular als nens de la família nombrosa perquè milloressin les 
seves notes, van contractar a un expert en cocteleria perquè 
ensenyés a la noia soltera a fer còctels amb els quals rebre a 
les seves amigues a casa i van parlar amb la Clínica Ruber per-
què aconsellés als futurs pares sobre les cures del seu nadó. 
En definitiva, el que van fer va ser entrar a les seves vides per 
donar solucions a alguns dels seus problemes.

Content Factory
Content Factory és la unitat de branded content de Vocento. 
Creada el febrer de 2016 “per donar resposta a una necessitat 
del mercat”, està especialitzada en generar continguts, històries 
i solucions per a les marques, “sense que aquests continguts”, 
especifiquen, “entrin en conflicte amb la línia editorial dels seus 
suports, que mantindran la seva independència i el compromís 
amb els lectors dels seus mitjans”.

El seu equip està integrat per un director d’art i usabilitat, una 
periodista, un cap de projectes i una dissenyadora, que treba-
llen sota la direcció de la també periodista Marta Gest. Els pe-
riodistes que treballen en Content Factory ho fan en exclusiva 
per a aquesta divisió, és a dir, no formen part de les redac-
cions dels mitjans del grup. Compte a més amb una xarxa de 
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col·laboradors especialitzats en diferents temes com a reforç a 
l’equip permanent d’aquesta divisió. 

Els projectes que realitzen per a les marques poden ser pura-
ment de branded content, en els quals s’aborden temàtiques que 
s’acosten al territori de interès per a les marques , o més enfo-
cats a donar a conèixer el producte o servei de l’anunciant. Els 
formats que fan servir per a això són molt diferents: en paper i di-
gitals, en vídeo, reportatge amb text i fotos, animacions, blocs...

En aquests gairebé dos anys de funcionament, Content Fac-
tory ha treballat en més de 70 projectes, que han anat des de 
la creació d’un contingut per a publicar en alguna de les ca-
pçaleres de Vocento fins a projectes on + off per a diferents 
suports. Entre ells, destaquen des de la companyia, el que van 
crear juntament amb Volkswagen: Connectats al futur. Es va 
crear un microsite de contingut en cada capçalera de Vocento. 
El projecte va comptar amb la producció de més de 20 vídeos 
i gairebé 30 articles digitals, així com publicacions en paper en 
les revistes del grup ( XL Semanal , Donna Hoy i Código Único).

EC Brands
El diari digital El Confidencial va posar en marxa aquest depar-

tament en l’any 2014. EC Brands ofereix nous formats perio-
dístics, tecnologia i creativitat al servei del branded content. I 
es defineix com un model innovador i eficaç per explicar grans 
històries sobre les marques.

En el seu equip de professionals s’inclouen dissenyadors, pe-
riodistes i programadors, que treballen a l’uníson, en grans for-
mats i continguts narratius especials, en la creació d’històries 
de qualitat que siguin valorades i compartides per l’audiència. 
Sacyr ,  SEUR  i  Danone, entre d’altres, han estat algunes de 
les marques que han confiat en EC Brands.

El Español
El digital El Español, fundat per Pedro J. Ramírez en 2015, 
compte des dels seus inicis amb un departament de branded 
content, en el qual es creen els continguts que es publiquen a 
la secció del diari “Marcas amb Ñ”. Aquest departament, que 
va ser concebut com un dels pilars fonamentals del mitjà, no 
compta amb una estructura fixa, ja que en la majoria dels casos 
es nodreix de professionals d’altres àrees del diari (comercial, 
disseny, fotografia, redacció...) que s’involucren en el procés de 
creació dels continguts, segons la necessitat del client.
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En concret, treballen per a aquesta àrea sis dissenyadors, cinc 
experts en producció audiovisual i una desena de periodistes, 
alguns dedicats en exclusiva a continguts de marca i altres, 
com s’ha dit, procedents de la redacció del diari, als quals es 
recorre per a elaborar textos sobre temes en que la seva te-
màtica són experts.

Entre els formats que més treballen per als clients figuren fo-
tografies, foto-galeries, vídeos, infografies, gràfics interactius, 
tots ells dissenys personalitzats per a cada client. Movistar, 
Gas Natural Fenosa, Samsung, BBVA i Barceló són només una 
mostra dels clients per als quals ha treballat aquesta divisió d’El 
Espanyol. Entre els treballs més destacats assenyalen la sèrie 
d’entrevistes a emprenedors d’èxit realitzada, en format vídeo, 
per Land Rover i Jaguar. 

Informació d’interès o publicitat encoberta?
Fins a quin punt és ètic utilitzar un contingut amb aparença in-
formativa per vendre una marca? Aquesta és la qüestió que 
molts periodistes es plantegen a l’hora de dur a terme un treball 
de branded content.

Segons el III Estudi sobre la Professió Periodística (2016), pro-

mogut per Gas Natural en col·laboració amb l’Associació de 
Periodistes d’Informació Econòmica (APIE), els periodistes 
que es posicionen a favor dels continguts patrocinats per les 
marques argumenten que suposen una important font de re-
cursos econòmics per als mitjans i que són una tècnica que les 
empreses utilitzen per acostar-se als clients sense intenció de 
venda, basada en un model no intrusiu. A més, consideren que 
aquests continguts aporten valor afegit, és a dir, són útils per a 
l’audiència; que, en termes generals, és informació molt treba-
llada i rigorosa, i normalment diferent de la que es transmet a 
través de la publicitat tradicional.

En canvi, els periodistes que es mostren en contra del “perio-
disme de marca” estimen que amb això les empreses volen 
influir massa en els continguts i es perd rigor periodístic. Així 
mateix, segons apunta l’informe, hi ha una percepció que es 
tracta de publicitat encoberta, d’informació “comprada”. Altres 
raons de la seva oposició a la introducció del branded content 
en els mitjans són que es pot confondre a l’audiència i generar 
reaccions adverses; es pot veure afectada la credibilitat del mi-
tjà; el periodista no té llibertat plena per exercir la seva tasca, 
i, en ocasions, els continguts no són atractius, perquè hi ha 
massa informació.
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En el que sí es mostren d’acord tots dos grups, segons el ci-
tat estudi, és en què resulta primordial diferenciar la informació 
periodística dels continguts patrocinats per les empreses, de 
manera que la postura més ètica i respectuosa amb el lector 
seria avisar sempre d’ forma clara que el contingut en qüestió 
està patrocinat. 

Els defensors a ultrança d’aquest tipus de periodisme sostenen 
que els missatges d’una marca no tenen per què ser més pe-
rillosos o tendenciosos que la línia editorial d’un mitjà; sempre 
que, això sí, es respecti la veracitat dels fets i l’objectivitat i que 
quedi clar que darrere d’aquest contingut es troba una marca.

De fet, fer el contrari seria una activitat il·legal. Així ho esta-
bleix la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació 
Audiovisual (LGCA), al punt 18.2, en la qual es diu que “està 
prohibida la comunicació comercial encoberta i la que utilitzi 
tècniques subliminals”. També contravindria el Codi Deontolò-
gic de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya 
(FAPE), en el qual s’assenyala que, “a fi de no induir a error o 
confusió dels usuaris, el periodista està obligat a realitzar una 
distinció formal i rigorosa entre la informació i la publicitat”. I 
s’afegeix: “El periodista no acceptarà, ni directament ni indirec-

tament, retribucions o gratificacions de tercers per promoure, 
orientar, influir o haver publicat informacions o opinions de qual-
sevol naturalesa”. (Il·lustració: Montse Peñarroya)
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La síndrome del borni a les redaccions 
(i les seves conseqüències)
José Manuel Rodríguez, periodista freelance / Medium

Ho he vist en tots els llocs pels que he passat i probablement és 
un dels grans problemes soterrats de les cultures internes dels 
mitjans. En general es tracta de gent ambiciosa, amb una agen-
da pròpia de promoció molt ben definida, però no especialment 
brillant en termes reals. No resistiria un debat obert amb gent 
que sí que sap dels assumptes que esmenta (probablement es 
veuria avergonyida ràpidament), però la seva capacitat real és 
la de moure amb agilitat i intel·ligència pels diferents nivells de 
poder fins a arribar al director i guanyar-se la seva confiança. 
Es valen de la ignorància de tots els estaments i la seva des-
confiança cap a àrees de l’empresa alienes a la redacció.

Avui els directors són en molts casos professionals que viuen 
una mena de síndrome de l’impostor, i se senten superats per 
tot el que succeeix al voltant en una indústria tan canviant i 
difícil. Busquen certeses i orientació entre aquells que semblen 
estar del seu costat (és habitual que pensin que els que tenen 
un altre perfil o no treballen en la redacció no ho estan). Així es 
converteixen en ostatges intel·lectuals de gent que no sap molt 
més que ells en realitat, i que s’aprofita d’ells per a consolidar 
una influència escassament justificada per les seves capacitats.

La clau de tot això és que el cec (el que no veu res) cregui 
que el borni (el que veu alguna cosa) té uns coneixements molt 
més grans que els seus. Com diu Taleb, el problema que sovint 
tenim és que desconeixem el que no sabem, i per tant som 
incapaços de mesurar la diferència entre els coneixements que 
no tenim i els que diu tenir l’altre.

Això és el que provoca que ens deixem influir per algú que 
potser té una mínima idea més de l’assumpte corresponent, 
però que a nosaltres ens sembla una diferència sideral respecte 
a nosaltres perquè recorre a paraules tècniques o de discursos 
prefabricats que ha llegit per aquí , en fonts que no consultem. 
De vegades, fins i tot dins de la pròpia empresa, copiant-li la 
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idea al que té realment criteri però treballa fora de l’entorn de la 
redacció i per tant no té accés a les persones que la dirigeixen. 
L’apropiació del discurs d’altres, encara que tu mateix no ho 
entenguis, és molt habitual en aquests casos.

Aquestes figures són freqüents a les redaccions en forma de 
xamans de l’audiència (habitualment SEOs vinguts a més, que 
prometen trànsit a carretons amb operacions que prefereixen 
no explicar) o els càrrecs que mantenen o monopolitzen la in-
terlocució de la redacció amb l’àrea tècnica, per exemple. En 
aquests i altres casos, l’essencial per a aquestes persones és 
garantir que ningú que pugui contradir els seus criteris febles 
pugui tenir el mateix accés a les persones que manen en la re-
dacció, de manera que sigui la seva perspectiva la que domini 
el discurs i això contribueixi a assentar la seva influència.

Els reconeixeràs ràpid perquè és possible que no sàpiguen 
explicar-te en una sola frase el que fan, almenys no sense re-
córrer a anglicismes o circumloquis estranys. Gràcies a aquests 
discursos opacs (també molt freqüents en el món de la publi-
citat, en el qual igualment he treballat durant anys) crees una 
sensació de temes arcans que sovint simplement es poden 
traslladar amb una mica d’afany pedagògic i temps.

Però cap d’aquestes persones voldrà que el coneixement 
s’orientalitzi, que l’accés a una informació comprensible es de-
mocratitzi o que les persones que més saben de cada àmbit 
siguin les escoltades. La seva supervivència laboral depèn de 
controlar la comunicació i mantenir la idea que algunes coses 
són tan complexes que no val la pena intentar explicar-les. 
Aquest buit d’informació dels altres justifica la seva presència i 
la millora de la resta és un risc per a la seva continuïtat.

Ara, aixeca el cap de l’ordinador i mira al teu voltant. Estic con-
vençut que saps exactament de qui t’estic parlant. (Foto: La 
Nación)
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