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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Tendències en periodisme per 2019: tot el que necessites saber
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La premsa nacional, regional, local i setmanal francesa s’uneix en una sola veu per competir contra els 
gegants digitals

COMUNICACIÓ DIGITAL
Podcast: els enfocaments del New York Times, The Guardian i BuzzFeed

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Zenith Vigía constata el refredament del sector de la Publicitat

NOVES EINES
Els substituts de Chrome, iOS, Twitter o WhatsApp ja són aquí

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Taula rodona a Madrid: “La batalla comunicativa l’han guanyat els independentistes”

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Miguel Ángel Oliver, secretari d’Estat de Comunicació: “L’ecosistema informatiu és infernal”
TRIBUNA: EGM: 50 anys generant coneixement
ENTREVISTA: Marta Ariño: “Les revistes tenen un prometedor futur”
ANÀLISI: La publicitat discrimina els majors de 50 anys
DOSSIER: Estratègies per incrementar les subscripcions digitals: aprofundir en el local
OPINIÓ: Piqué i el periodisme
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Tendències en periodisme per 2019: 
tot el que necessites saber
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-tics

 
La tecnologia protagonitza el futur d’una professió en plena 
transició. Un extens informe del Future Today Institute explica 
quines són les tendències en periodisme per 2019. Pren nota:

Els mitjans de comunicació ja són conscients de la importància 
de la tecnologia per a la professió. El problema és que la tec-
nologia avança tan ràpid, de reaccionar es converteix en una 
odissea a l’abast de pocs. Per evitar arribar tard a una festa 
que ningú es vol perdre, el Future Today Institute ha publicat 

l’informe 2019 Trend Report For Journalism, Media and Tech-
nology, on es desgranen les tecnologies que impactaran en el 
periodisme el 2019. A saber:

1) Intel·ligència Artificial.- Portem molt de temps parlant de 
la més gran disrupció tecnològica fins a la data. La IA està cri-
dada a canviar-ho absolutament tot. L’informe destaca les nou 
empreses que lideren la Intel·ligència Artificial, les nord-ame-
ricanes Google, Amazon, Microsoft, Apple, IBM i Facebook, i 
les xineses Baidu, Alibaba i Tencent. L’informe, que explica les 
diferències dins del camp de la IA, també dóna pinzellades de 
com utilitzar Intel·ligència Artificial en mitjans de comunicació. 
Una de les estratègies clau és la Generació de Llenguatge Na-
tural, que permet generar continguts basats en la informació 
continguda en bases de dades. En un escenari optimista, l’ús 
d’aquestes tècniques permetria incrementar les audiències dels 
mitjans d’aquí a 2023 .

2) Periodisme computacional.- L’informe parla del creixent 
ús del CAR (Computer Assisted Reporting), una nova forma de 
treballar en què “els reporters troben, netegen i minen registres 
públics i documents, extreuen dades i descobreixen històries 
ocultes”, en un procés “ajudat per algoritmes de machine lear-
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ning i Intel·ligència Artificial”. És a dir: la forma en què, gràcies 
als algoritmes, els periodistes són capaços de desentranyar els 
misteris ocults en tones de dades. Precisament el que ha fet el 
Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ) amb 
els anomenats Papers de Panamà.

Relacionat amb aquesta fusió del periodista i la màquina, 
l’informe destaca també el reconeixement facial i de veus com 
sengles tècniques que podrien aportar molt valor a la feina dels 
professionals dels mitjans de comunicació, tot i que també com-
porten riscos.

3) Blockchain.- Que les cadenes de blocs tenen molt a apor-
tar al periodisme és un fet de sobres conegut, donada la seva 
aparent invulnerabilitat i el potencial que ofereix per certificar 
l’autoria de les peces informatives, el que ajudarà a la pròpia 
remuneració dels periodistes freelance. L’informe explica de 
forma exhaustiva en què consisteix el Blockchain i com funcio-
na. A més, inclou un llistat d’empreses del sector relacionades 
amb les cadenes de blocs.

4) Noves interfícies.- L’informe presta especial atenció a les 
noves interfícies per a relacionar-se amb les màquines, com les 

interfícies de veu, els xats o els nous formats d’àudio i vídeo, 
en què els mitjans tenen molt potencial per arribar a nous con-
sumidors si saben aplicar correctament i jugar al seu favor les 
possibilitats que ofereixen.

5) Educació.- El ràpid avanç de la tecnologia, que ha canviat 
per complet la professió periodística, obliga els professionals a 
formar-se constantment. La carrera universitària es queda poc 
menys que obsoleta en quant es rep el títol, mentre els mitjans 
demanden professionals capaços de virar sobre la marxa en les 
seves estratègies. Destaquen els nanodegrees, petits cursos de 
formació avançada que aprofundeixen en temàtiques concretes.

6) Distribució.- El nou periodisme, tot i la globalitat d’Internet, 
tendeix al local, per quan les notícies de proximitat permeten 
conèixer millor els usuaris i segmentar la publicitat, així com els 
plans de subscripció. En aquest sentit, la personalització dels 
continguts segons els interessos de l’usuari seran una de les 
claus per al periodisme el 2019, a tenir en compte pels mitjans 
que vulguin augmentar l’impacte dels seus continguts.

La distribució requerirà a partir d’ara, a més, màxima trans-
parència: els usuaris estan cada vegada més conscienciats 
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sobre la importància de protegir la seva privacitat , en part a 
causa dels recents escàndols amb les notícies falses i l’ús de 
les xarxes socials per manipular i intoxicar a l’opinió pública. Els 
mitjans han de ser cautelosos a l’utilitzar les dades personals i 
de navegació que els brinden els seus usuaris, sobretot un cop 
entrat en vigor el GDPR .

Al marge d’aquests aspectes, la distribució de les notícies té 
reptes per davant. El més freqüent en les redaccions és la fi 
del paper, que encara no està clara. Però hi ha vida més enllà: 
hi ha un nou corrent d’entendre la distribució, que té en comp-
te exemples com els mitjans efímers (creats per a una ocasió 
específica) i les noves formes d’arribar als consumidors (mi-
tjançant podcast, newsletters i fins i tot xarxes de nínxol). Les 
dues realitats es fusionen amb freqüència, com demostren els 
gegants nord-americans que exploren ja aquests camins.

A més, els mitjans comptaran a partir d’ara amb una nova via 
de negoci: el periodisme com a servei (Journalism as a Service 
-JaaS-). Suposa utilitzar les capacitats informatives dels mitjans 
i els periodistes per lliurar informació personalitzada a profes-
sionals, empreses i institucions que puguin necessitar-la per el 
seu dia a dia. És perfectament compatible amb el negoci pura-

ment informatiu dels mitjans, ja que en cap cas es barregen les 
dues activitats.

7) Realitat Mixta i vídeo.- El vídeo ja està més que present en 
la majoria dels mitjans de comunicació, especialment quan es 
tracta d’alimentar les seves xarxes socials. El següent pas és 
la Realitat Mixta, on diversos mitjans ja estan fent experiments 
(amb resultats sorprenents). Lluny de ser una moda, ha arribat 
per quedar-se.

8) Wearables.- Cada vegada més usuaris disposen de dispo-
sitius intel·ligents connectats a Internet , ja siguin rellotges, as-
sistents per a la llar o fins i tot els seus vehicles. Els mitjans de 
comunicació haurien d’estar presents en tots els llocs hi hagi un 
potencial consumidor de les seves notícies. És important tenir 
en compte el mercat i entrar com més aviat en aquests dispo-
sitius, abans que siguin les companyies tecnològiques que els 
fabriquen i distribueixen les que ocupin aquest espai.

9) Seguretat i privacitat.- L’informe també dedica un important 
espai a qüestions legals (com les relacionades amb les filtra-
cions, cada vegada més freqüents gràcies a la tecnologia) i a 
temes relacionats amb la ciberseguretat. Inclou un important 
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glossari que permet conèixer termes que cada vegada escolta-
rem més sovint, com ransomware o botnet. És important repas-
sar-ho per saber a quines amenaces s’enfronten els mitjans de 
comunicació en l’era digital.

Oferim aquest estudi sencer i gratuïtament, només cal CLICAR 
AQUÍ
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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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La premsa nacional, regional, local i 
setmanal francesa s’uneix en una sola 
veu per competir contra els gegants 
digitals
Per Union de la Presse en Règion
  

La premsa diària nacional, la premsa regional i local, així com 
la premsa setmanal francesa s’han fusionat per convertir-se en 
l’Aliança de Premsa d’Informació General (APIG). Tota la prem-
sa ha apostat per unir-se en un moment tan difícil per parlar amb 
una sola veu i defensar millor els seus interessos, especialment 
contra els gegants digitals. L’Aliança neix per establir un “equi-
libri econòmic” amb els gegants de la xarxa, que “saquegen 
els nostres continguts i els nostres ingressos publicitaris”, i per 
“unir-nos i fer-nos sentir millor davant les autoritats públiques”

L’acord inclou un total de 305 diaris de 175 empreses i un to-
tal de 27.000 empleats, inclosos 10.000 periodistes. L’Aliança, 
que va celebrar la seva primera Assemblea General aquesta 
setmana a París, ha estat fundada pel Syndicat de la Presse 
quotidienne Nationale (SPQN), l’Union de la Presse a Région 
(Upreg) i el Syndicat de la Presse Hebdomadaire régionale 
(SPHR). A més d’aquestes organitzacions fundadores, si han 
unit també l’AFP i dues associacions que representen a les re-
vistes de notícies (AIPG) i diaris gratuïts (APGI).

En un sector que històricament sempre ha lluitat per parlar amb 
una sola veu, la creació d’aquesta aliança ha costat anys. “Con-
siderem que el que ens uneix és més fort que el que ens separa 
i, si encara hi ha diferències, el que ja no hi ha són divergèn-
cies”, va dir Jean-Michel Baylet, cap del grup La Dépêche i líder 
de l’UPREG.

“Les guerres frontereres han acabat”, va dir en una conferència 
de premsa, i ha subratllat que els diaris, que durant molt de 
temps han estat vistos per la resta com a competidors i se’ls 
acusava de defensar només el seu territori, necessitaven mobi-
litzar-se en particular per a establir un “equilibri econòmic” amb 
els gegants de la xarxa, que “saquegen els nostres continguts i 
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els nostres ingressos publicitaris”, i per “unir-nos i fer-nos sentir 
millor davant les autoritats públiques.”

Tot i que els integrants de l’Aliança mantindran la seva auto-
nomia en temes com convenis col·lectius, etc., tots els seus 
empleats seran transferits a la nova estructura abans l’1 de ge-
ner de 2019, i s’establiran a l’abril en una seu única, situada a 
París.

Soci essencial dels poders públics i privats i GAFA, l’Aliança 
prendrà posició sobre totes les qüestions d’interès comú i l’acció 
col·lectiva i unificada per fer front als reptes que enfronten les 
empreses de mitjans: Paper: les principals plataformes digitals 
en la difusió d’informació, la transformació del sistema de dis-
tribució de diaris, la reforma del dispositiu dels avisos judicials i 
legals, els desenvolupaments legislatius i reguladors europeus 
(dret relacionat, la solució d’e-privadesa, etc.) i nacionals (se-
cret de negoci, la manipulació de la informació, etc.

Els Godó busquen oportunitats per 
créixer a Madrid davant la incertesa a 
Catalunya

La companyia editora de La Vanguardia i Mundo Deportivo 
ha iniciat maniobres per deslocalitzar el negoci i incrementar 
la seva empremta a Madrid, davant l’evidència, diuen, que la 
complexa situació que es viu a Catalunya podria afectar els 
fonaments del seu imperi mediàtic. Els Godó han realitzat du-
rant les últimes setmanes diversos moviments significatius en 
la capital d’Espanya amb un objectiu clar: créixer més enllà de 
Barcelona.

Encara que oficialment el grup es nega a fer comentaris sobre 
aquest assumpte, Vozpopuli ha pogut saber que els seus res-
ponsables han mantingut recentment contactes amb els propie-
taris d’El Economista per intentar l’entrada en l’accionariat de 
la seva editora, Ecoprensa. Les converses, però, no van arribar 
a bon port -segons aquestes fonts- per les altes pretensions 
del venedor, que, per cert, es troba a la recerca d’un nou pri-
mer executiu que substitueixi Alfonso de Salas. Els Godó també 
han preguntat recentment per un dels mitjans nadius digitals de 
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referència, si bé van descartar l’operació per la mateixa raó: 
l’elevada taxació de les accions que van realitzar els seus pro-
pietaris.

Aquests moviments confirmen que la família d’editors ha iniciat 
una estratègia d’expansió cap a Madrid. Són diverses les raons 
que expliquen aquest viratge i la primera és la més òbvia: la 
inestabilitat existent a Catalunya,  que suposa un risc per al 
negoci. Javier Godó va arribar a ser acusat per alguns mem-
bres de la Diputació de la Grandesa d’Espanya d’actuar amb “ 
notòria vilesa “ respecte al procés sobiranista. 

Per tractar de canviar la percepció que es té a Madrid del grup, 
els Godó van impulsar el maig passat una Consell Assessor 
que es reuneix a la capital d’Espanya; i que en el moment del 
seu naixement estava conformat per Enric Juliana, Josep Pi-
qué, Carles Casajuana, Carles Godó, Javier Godó, Santiago de 
Torres, Jaime Carvajal i Màrius Carol. Unes setmanes després, 
es van unir Maria Benjumea i Rocío Martínez Sampere .

Els seus moviments per deslocalitzar seu negoci s’han produït 
en un moment en què la família Asensio ha posat en venda 
el Grup Zeta, entre altres coses, per les pressions de la ban-

ca creditora, capitanejada per CaixaBank. Això podria implicar 
l’arribada d’un nou competidor a Catalunya, com Vocento –inte-
ressat en El Periódico de Catalunya - i una alteració de l’actual 
statu quo de la premsa en paper catalana.  (Font: Vozpopuli).

Existeix la desigualtat de gènere en el 
periodisme?

La reivindicació de la dona en qualsevol àmbit de la societat és 
un fet que cada vegada té més visibilitat. No obstant això, la 
desigualtat de gènere en l’àmbit laboral és un dels reptes que 
encara estan pendents en la societat. El periodisme i el sector 
de la informació no és esquiu a aquesta desigualtat, i així ho 
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han fet saber des de la Plataforma en Defensa de la Llibertat 
d’Informació. 

En una conferència que ha protagonitzat en els últims dies 
Virginia P. Alonso, presidenta del PDLI ha denunciat que tot i 
que les dones periodistes imperen en el sector, representant 
un 64% del total, només el 27% ocupa càrrecs directius. No 
obstant això, la desigualtat no queda aquí, el mateix estudi que 
revela aquestes dades apunta que gairebé la meitat de les pe-
riodistes que van participar en ell, van rebre amenaces d’abús 
sexual, maltractament psicològic i ciberassetjament que es tra-
dueix en autocensura i abandó de xarxes socials.

Aquestes dades vénen a corroborar una realitat que es reflec-
teix en la desigualtat que hi ha entre els directors dels principals 
mitjans espanyols. Dels 80 directors de diaris només vuit són 
dones, uns números que són equiparables al sector de la ràdio i 
la televisió, on només 13 dones són les seves màximes respon-
sables, dels 84 directius. (Font: Laura Bravo-Prnoticias)

Els diaris Levante-EMV i Información, 
canvien de director

Prensa Ibérica Media ha confiat les direccions de Levante-EMV 
i Información a Lydia del Canto i Tomás Mayoral, fins ara els 
respectius responsables de les edicions digitals. La periodis-
ta Lydia del Canto es converteix amb el seu nomenament en 
la primera directora de Levante-EMV en 146 anys d’història. 
Substitueix en el càrrec Julio Monreal, el qual estava en el cà-
rrec des de feia tres anys. La vacant de Lydia del Canto com a 
subdirectora de Levante-EMV l’ocuparà Gemma Martínez, fins 
ara cap d’economia del diari. Per la seva part, Julio Monreal 
assumeix la direcció general de relacions institucionals dels mi-
tjans de Prensa Ibérica a València. 

Igualment, Prensa Ibérica ha nomenat Tomás Mayoral com a 
nou director del diari Información d’Alacant en substitució de 
Toni Cabot. Mayoral era subdirector i coordinador multiplatafor-
ma del diari alacantí des de gener de 2016. Per la seva part, 
Toni Cabot, que dirigia el diari des de l’abril de 2016, ara assu-
meix la direcció del Club Información i la coordinació editorial 
de l’àrea d’esdeveniments.
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L’ascens a la direcció de Levante-EMV i Información dels fins 
ara responsables digitals suposa l’obertura d’una nova etapa 
en què s’intensificarà el seu caràcter multimèdia després del 
procés d’integració de les respectives redaccions i de transfor-
mació digital dels diaris. (Font: EPI)

Fernando Belzunce, nou director 
editorial de mitjans regionals i 
revistes de Vocento
El periodista Fernando Belzunce ha estat nomenat director 
editorial de mitjans regionals i revistes de Vocento, i passa a 
formar part del comitè de direcció del grup. Belzunce era sub-
director editorial des de principis d’any, i s’encarregava de la 
coordinació periodística de les onze capçaleres territorials, els 
suplements i les revistes. Vocento destaca que el periodista ha 
desenvolupat un “important paper” en el desenvolupament digi-
tal, així com en la transformació de les redaccions i la formació 
dels professionals del grup.

Fernando Belzunce substitueix Benjamín Lana, qui exercia de 
director editorial de mitjans regionals i revistes des de 2010, i 

que ara ha estat nomenat president de la divisió de gastrono-
mia de Vocento. Lana haurà de liderar amb el director general 
Íñigo Iribarnegaray el projecte endegat l’any passat per diver-
sificar el negoci en sectors paral·lels i transversals a l’editorial. 
(Font: Comunicació 21)

TV3 i Catalunya Ràdio augmenten la 
seva plantilla per primer cop en 4 anys

Segons apunta El Economista, la CCMA va tancar a 2017 amb 
una plantilla de 2.319 treballadors, entre els quals es troba-
ven 2.202 fixos i 117 eventuals. Es tracta del primer increment 
des de 2013, quan el nombre d’empleats era de 2.472. Un any 
després, la xifra va baixar fins 2.328 persones, mentre que, el 
2015, l’organisme va sumar 2.287 contractats.

La baixada es va moderar el 2016, data en la qual la corporació 
va comptar amb 2.273 treballadors, 46 menys que el 2017. Una 
de les xifres més cridaneres se centra en el nombre de treba-
lladors eventuals que posseeix la CCMA, ja que aquest tipus 
de contracte va créixer al voltant d’un 140% respecte a 2016, 
passant de 49 a 117 en tan sols un any.
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Aquestes dades es coneixen després que el president Quim 
Torrà decidís destinar una partida extraordinària de 20,4 milions 
d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant 
el passat mes de juny. Elsa Artadi, consellera de Presidència, 
va explicar que el motiu d’aquesta injecció monetària va ser la 
necessitat de fer front als desajustos derivats del canvi de criteri 
del Ministeri d’Hisenda en el càlcul de l’IVA. (Font: Prnoticias)
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Podcast: els enfocaments del New 
York Times, The Guardian i BuzzFeed
Per Weekly Next Media

  
BBC Ràdio 3 s’ha llançat a transmetre sons relaxants  (ASMR) 
com les vaques pasturant al camp. És el que s’anomena ‘Slow 
Ràdio’. Ara, New York Times Magazine presenta un projecte 
ecològic de paisatge sonor, amb l’objectiu de recollir sons que 
sorprenguin de tot el món. Com sona la lava mentre avança? 

Podcasting, tendència en alça . No és la primera vegada que el 
NYTM elabora experiments auditius. The EP, per exemple, va 

ser un projecte en 2017 per experimentar sobre les tendències 
musicals, i que acompanyava també el projecte 25 Songs That 
Tell Us Where Music Is Going.  

The Guardian ha contractat sis nous periodistes d’àudio per 
produir el nou podcast que emetrà diàriament a partir de finals 
d’any. Aquest es sumarà als aproximadament 550 episodis de 
podcast que s’ha produït aquest últim any. El podcast acostarà 
als oients al guardonat periodisme de The Guardian i serà una 
part essencial de la seva oferta diària en les seves plataformes 
digitals. 

La visió de BuzzFeed. Per la seva banda, l’empresa dirigida per 
Jonah Peretti ha anunciat, segons Wall Street Journal, que re-
talla l’equip de podcasts per enfocar-se en el vídeo. L’empresa 
de mitjans digitals busca allunyar els recursos de l’àudio per 
centrar-se en la producció de shows més originals en Netflix, 
Twitter i Facebook. La companyia encara planeja continuar pro-
duint podcasts, però sense un equip de producció intern dedi-
cat, segons un representant de BuzzFeed. (Foto: rica.chil.org)
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La premsa espanyola deixarà de ser 
gratis a Internet a 2019

El País, El Mundo, ABC o La Vanguardia implantaran els seus 
murs de pagament al llarg del primer semestre de 2019, se-
gons informa El Espanyol. Les males perspectives publici-
tàries, amb un mercat digital que ha tocat sostre, haurien acce-
lerat un procés irremeiable. 

El grup més preparat és Vocento, editor de ‘ABC’, que fa temps 
que  va aixecar un mur de pagament en els seus diaris regio-
nals, amb notable èxit. No descarta fer-ho ABC si la competència 
mou fitxa, encara que ningú confirma oficialment res i només do-
nen avisos: La Vanguardia va anunciar fa poc que a l’estiu de 

2019 haurà culminat la seva transformació digital, el que inclourà 
continguts de pagament, mentre que El País, per boca de la seva 
directora, Soledad Gallego-Díaz, ha dit tenir “molt avançat” el seu 
projecte. El Mundo, per la seva banda, ha crescut en ingressos 
publicitaris digitals, el que manté la seva reticència a fer un pas 
endavant, però no dubtarà a fer-ho si la competència obre la veda. 

Experts del sector creuen que si les grans capçaleres imple-
menten el pagament, les mitjanes i petites seguiran els seus 
passos. (Font: Eco Inteligencia)

El Govern del Regne Unit planeja 
establir un regulador per Internet

El govern del Regne Unit s’està preparant per establir un nou 
regulador d’Internet que fes que les empreses tecnològiques 
siguin responsables dels continguts publicats a les seves pla-
taformes i tinguin el poder de sancionar a les empreses que no 
pateixin material il·legal i discuteixen l’odi en qüestió d’hores.

Segons la legislació elaborada pel Ministeri de l’Interior i el De-
partament de Digital, Cultura, Mitjans de Comunicació i Esport 
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https://www.elespanol.com/economia/medios/20180919/grandes-diarios-lanzaran-muros-pago-primer-semestre/338967287_0.html
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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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(DCMS) que es donarà a conèixer aquest hivern, es crearà un 
nou marc regulador per a “danys socials” en línia. BuzzFeed 
News ha obtingut detalls de les propostes, que veuria la creació 
d’un regulador d’Internet similar a Ofcom, que regula les emis-
sores, les telecomunicacions i les comunicacions postals.

S’està considerant la introducció d’un codi de pràctica obligatori 
per a les plataformes de les xarxes socials i les noves regles es-
trictes com ara “temps de retirada” que obliguen els llocs web a 
eliminar el discurs d’odi il·lícit dins d’un marc de temps establert 
o fer front a sancions. També es busca implementar la verifica-
ció d’edat per als usuaris de Facebook, Twitter i Instagram.

Les regles sobre el que constitueixen continguts no il·legals 
seran objecte d’una consulta molt discutida. El regulador seria 
en última instància responsable davant del parlament. (Font: 
BuzzFeed News)

Surtdecasa.cat, el tercer digital 
cultural més llegit a Catalunya

 

204.654 usuaris únics. Aquesta és la xifra que ha aconseguit 
posicionar Surtdecasa.cat com el tercer digital cultural més lle-
git a Catalunya, segons les dades del mes d’agost de l’OJD. 
Es tracta d’un número rècord per aquest mitjà de comunicació, 
associat a l’AMIC, i que el situa només per darrera de Time Out 
Barcelona i Catorze.

Juntament amb aquesta fita, Surtdecasa.cat ha estrenat una 
nova APP que els usuaris poden descarregar per tenir una 
agenda cultural amb més de mil esdeveniments simultanis.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Surtdecasa.cat va néixer a les Terres de l’Ebre l’octubre de 
2010 com un portal que volia donar visibilitat a la gran oferta 
cultural de tot el territori. Així, “El digital de la cultura de proxi-
mitat” té, actualment, vuit capçaleres territorials que cobreixen 
gairebé tot el país.

Hem parlat amb Neus Barberà, Directora de Surtdecasa.cat, 
qui ens ha respost algunes qüestions:
Tot i que fa poc que s’ha estrenat, com valoreu el llança-
ment de la nova APP?
Era una de les peticions que feia més temps ens demanaven 
els nostres usuaris i finalment, gràcies a un Projecte Singular 
del programa aracoop, hem pogut tirar-lo endavant. No fa ni 
dos mesos que hem tret la segona versió (ja estem treballant 
en la tercera per al mes de novembre) i ja portem més de 2.000 
descàrregues. Estem molt contents de la rebuda i el feedback, 
però hem de seguir millorant per a que, cada vegada, sigui més 
completa, personalitzable i pràctica.

Us heu convertit en el tercer digital cultural més llegit a 
Catalunya per darrera de Time Out i Catorze. Com us dife-
rencieu d’aquests dos mitjans?
La gran diferència entre Time Out i Catorze és que Surtdecasa 

és l’únic que neix des del territori, i això li aporta una visió molt 
més local i alhora global sobre la gran oferta cultural del país i 
les interessants iniciatives que sorgeixen més enllà de la capital 
catalana. Tenim molt clar que fem periodisme de carrer, colze 
a colze amb tot allò que es mou i es genera cada dia arreu del 
territori.

Quin és el perfil d’usuari del portal?
Els nostres lectors són majoritàriament dones (un 70%) d’entre 
25 i 55 anys, amb interessos per la cultura, l’actualitat i el terri-
tori. Com som un mitjà digital, aquest públic cada any ha anat 
en augment ja que tant la gent jove com la gent gran, cada dia 
està més habituada a informar-se a través de la xarxa.

Com veieu l’evolució de surtdecasa.cat des de la seva crea-
ció?
Surtdecasa.cat ha estat i segueix sent un aprenentatge continu 
per a nosaltres. Molts cops diem que és com haver fet tres o 
quatre màsters a la vegada ja que vam començar amb la inno-
cència de fer un mitjà local (sense nocions empresarials), i ens 
hem trobat - després de molts canvis, decisions, errors i en-
certs - amb un mitjà nacional que funciona gràcies a la feina, la 
il·lusió i la constància d’un gran equip (que ha crescut al mateix 
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temps que el projecte). L’evolució, en aquest sentit, és bestial 
i ens sentim molt orgullosos que un projecte nascut a l’Ebre 
hagi seduït tant a professionals com a consumidors de cultura 
d’arreu del país.  

Quina projecció de futur –tant a curt com a llarg termini– 
plantegeu pel mitjà?
Estem treballant en la tercera versió de l’APP d’agenda per a 
mòbils que, més enllà de les recomanacions d’activitats, oferirà 
també més informació per als usuaris (llocs d’interès, equipa-
ments culturals, etc.) Això també es podrà trobar al portal web 
i, per tant, la idea general és interrelacionar tot el que pot ser 
útil per a l’usuari de cara a descobrir propostes i espais que li 
puguin interessar.

Més enllà d’això, Surtdecasa.cat seguirà treballant cada dia per 
convertir-se en el referent cultural de proximitat del país. Hi ha 
molta feina feta, però encara n’hi ha més per davant i no val a 
badar. Poc a poc, bona lletra i sense perdre la il·lusió, que no 
deixa de ser el motor que un dia ens va decidir a llençar-nos a 
aquesta aventura. (redacció AMIC)

Els micro-influencers tenen un índex 
de conversió de més del 20 per cent

Segons Statista, el 2016 
la quantitat de publica-
cions d’influents patroci-
nades per marques a Ins-
tagram ascendeix a 9,7 
milions i es preveu que 
creixi a més de 30 milions 

el 2019. Algunes altres informacions ens diuen que les campan-
yes amb micro- influencers són 6,7 vegades més eficaces per 
compromís que les de macro-influencers.
  
El màrqueting d’influència ha demostrat: millorar la promoció 
de la marca, augmentar la notorietat de la marca, aconseguir 
noves audicions i millorar la conversió de vendes. No obstant 
això, les opcions semblen interminables. La reacció natural ens 
diu que quanta més audiència té un influent és millor, però és 
veritat?

Digimind fa un anàlisi sobre el perquè treballar amb aquests 
actors en aquest recurs, i ha realitzat un treball en el qual mos-
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tra: a) Perquè són més rentables per a les marques. b)  Les 4 
etapes per identificar-les. c) 12 etapes d’una estratègia de màr-
queting amb micro-influencers. d) Com avaluar l’operació amb 
el micro-influencer, i e) Estratègies originals i exitoses. 

Els nostres lectors es poden descarregar aquest treball de Di-
gimind, una companyia Saas especialitzada en la monitoritza-
ció de xarxes socials, e-reputació i Intel·ligència Competitiva.  
CLICAR AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: Di-
gimind)

Com aprofitar al màxim els continguts 
a Internet

En qualsevol estratègia de comunicació i màrqueting en línia és 
clau tenir clar quin és el relat que volem transmetre i a qui ne-
cessitem que arribi aquest missatge. Aquest relat es pot veure 
des de moltes òptiques, però normalment ha d’explicar qui som, 
què oferim i si la nostra proposta és interessant.

Una bona estratègia de continguts online defineix com desgra-
narem aquest relat en cadascun dels suports en línia que hàgim 

triat utilitzar. Cada suport (un web, un bloc, una xarxa social 
concreta) tindrà un paper de complir en aquesta estratègia. I la 
diversitat de rols ens porta a concretar per a què farem servir 
cada xarxa social , amb quins objectius, amb quin to comunica-
rem ia qui pretenem arribar.

A l’hora d’implementar 
aquesta estratègia, cal-
drà adaptar el nostre mis-
satge a petites peces de 
contingut que, a més de 
ser coherents entre si i 
pertinents als nostres ob-
jectius, es puguin ajustar 

a cada format: les xarxes socials fan servir característiques i 
tècniques diferents en els continguts, i també hem de adaptar-
los a cada espai web, sigui la teva pàgina corporativa, el teu 
bloc, una landing page o una sala de premsa online. La mateixa 
idea pren així moltes formes, ritmes i tons diferents.

Per optimitzar el nostre treball, és interessant treballar amb an-
telació i planificar quan ha d’aparèixer quin missatge en quin es-
pai. Això s’aconsegueix calendaritzant aquests continguts, sabent 
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quines peces podem reutilitzar d’una xarxa social a una altra si 
coneixem les tècniques adequades inherents a cada espai social.

Treballar bé els teus continguts en línia és doncs una carrera de 
fons, que pot aportar-te molt si ho fas bé. Aquest butlletí us ofe-
reix la presentació que fa Zinkdo per a divulgar metodologies de 
treball dels continguts online. CLIQUEU AQUÍ.  (Font: Zinkdo)

La premsa britànica reclama al 
Govern la seva pròpia taxa Google

Augmenten les veus que demanen estrènyer el setge sobre 
Facebook i Google. News Media Association, l’organisme que 
reuneix gairebé tots els diaris nacionals i locals del Regne Unit, 
ha demanat al govern la creació d’un impost a les grans tec-
nològiques. La seva pròpia versió de la coneguda com a ‘taxa 
Google’ que Espanya té previst aplicar a partir de l’any que ve.

La demanda que fa és que empreses com Facebook i Google 
contribueixin a finançar el periodisme. Motiu pel qual reclamen 
establir un regulador que els obligui a assumir responsabilitat 
legal pels continguts compartits en la seva plataforma. Entre 

els objectius previstos per aquesta organització, que inclou a 
capçaleres com The Guardian o Daily Mail, està que Facebook 
comparteixi una part dels seus ingressos amb aquelles publica-
cions les informacions de les quals són enllaçades i visitades 
des de la seva plataforma. (Font: Vozpopuli)

Els socis de eldiario.es augmenten un 
50% amb el cas dels màster

El negoci d’eldiario.es ha donat un gran estirada aquest últim any, 
el seu sisè de vida. Les exclusives del cas dels màster s’han fet 
notar en els seus comptes del primer semestre. Especialment en 
la base de socis, que va començar l’any amb poc més de 22.800 i 
va camí d’aconseguir els 34.000. Expressat d’una altra manera, la 
xifra de socis ha augmentat en un terç en la primera part de l’any.

El director de la publicació, Ignacio Escolar, té clar que la causa 
d’aquesta pujada es troba en els treballs d’investigació desen-
volupats en els últims mesos. En la seva habitual carta dirigida 
als lectors destaca que la partida d’ingressos que més creix és 
la dels socis, “un 76% respecte al mateix semestre de l’any an-
terior”. El mes de juny es va tancar amb 32.700 socis .
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D’aquesta manera, els lectors i socis representen ja el 40% del 
total dels ingressos del mitjà, el que segons l’opinió d’Escolar 
permet reforçar la seva “independència econòmica”. Fa un any 
aportaven 673.322 euros, de manera que la partida ha crescut 
en 512.957 euros. “Cap anunciant, ni tan sols els més grans, 
arriben a acostar-se a una fracció del que ens aporten els lec-
tors”, remarca el director de eldiario.es. (Font: Difusión)

Bleacher Report llança una sèrie 
d’animació titulada The Champions
 
El mitjà de comunicació esportiu Bleacher Report posa encara 
més el focus en el futbol amb la seva nova sèrie animada de 
13 episodis anomenada The Champions amb les animacions 
d’estrelles com Messi, Cristiano o Salah. 

El xou parodia els 800 jugadors de la UEFA Champions League 
i els seus mànagers, i expliquen la seva convivència en un cas-
tell. Cada episodi té una durada d’entre dos i tres minuts. Ho 
podeu comprovar CLICANT AQUÍ. (Font: Digiday)

El Independiente rellança el seu 
model de subscripció i en prova un 
altre d’afiliació

Malgrat que va ser un dels últims generalistes a incorporar-se 
al ecosistema de la premsa digital a Espanya, al setembre de 
2016, E Independiente aspira a formar part del petit grup de 
mitjans que cobreix una part del seu finançament mitjançant 
l’aportació dels seus lectors. Després de l’error de càlcul de fa 
dos anys, que va obligar a replantejar l’estratègia, el diari fundat 
i dirigit per Casimiro García-Abadillo ha rellançat el seu model 
de subscripció. 

Dins del nou full de serveis s’han inclòs podcast sobre temes 
d’actualitat i temes científics, articles d’opinió i un simulador fi-
nancer per calcular hipoteques, plans de pensions o fons. La 
principal diferència respecte a la primera temptativa és que en 
aquesta ocasió no s’han fixat objectius d’abonats ni d’ingressos.

En paral·lel a aquest rellançament, El Independiente ha po-
sat en marxa en els últims dies un model d’afiliació de lectors. 
De moment consisteix en el tancament de certs continguts de 
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portada, d’accés exclusiu per a aquells usuaris registrats, com 
també fa El Confidencial. Aquest dimarts, per exemple, es va 
aplicar aquesta restricció a l’article d’opinió de Victòria Pre-
go, però la idea és anar variant fins a trobar el contingut més 
adequat. Tots dos plans estaran supeditats a l’èxit que tingui el 
programa de monetització finançat amb Google, actualment en 
desenvolupament. (Font: Dircomfidencial)

WikiTribune, periodisme col·laboratiu

Jimmy Wales (@jimmy_wales), fundador de Wikipedia, arrenca 
el seu projecte de periodisme col·laboratiu WikiTribune en idio-
ma espanyol. Després de gairebé un any de treball, arriba la 
versió en espanyol de WikiTribune, amb la qual Wales i l’equip 
de parla hispana obren les portes d’aquesta iniciativa als més 
de 577 milions de castellanoparlants que hi ha al món.

WikiTribune en espanyol es llança sense publicitat ni anunciants, 
i qualsevol usuari registrat pot proposar temes d’investigació, 
escriure notícies, aportar dades o corregir notícies d’altres, re-
colzats en tot moment per grup de verificadors de fets tant pe-
riodistes professionals com de la comunitat.

A l’octubre de 2017, Wales va llançar WikiTribune en anglès -de 
forma totalment independent a Viquipèdia- com una nova ca-
tegoria de plataforma de notícies en què periodistes professio-
nals i membres de la comunitat treballen com a iguals per crear 
articles rellevants, neutrals i fonamentats en fets comprovables, 
a fi de lluitar contra les fake news i la desinformació deliberada 
que s’estén com una plaga per internet. (Font: Programa Pu-
blicidad)

Crónica Global llança Culemanía

L’editora de Crónica Global ha posat en marxa un digital diri-
git als aficionats del FC Barcelona, Culemanía. El nou mitjà es 
presenta com una publicació “cosmopolita i desacomplexada” 
creada “per i per als culés amb independència de la seva edat, 
sexe o posicionament polític”. L’objectiu de Culemanía és “co-
brir un buit informatiu” al voltant del club blaugrana i “aportar al-
guna cosa diferent, diferencial” respecte a la resta de la premsa 
esportiva de Barcelona.

El nou mitjà ofereix la informació sobre el Barça i el seu en-
torn estructurada en diferents seccions: Palco (centrada en la 
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directiva i l’organització del club), Universo blaugrana (amb 
l’actualitat esportiva), Culemaníacos (la secció per als aficio-
nats), Hablemos del Barça (la d’opinió), Merengadas (dedicada 
a l’actualitat del Reial Madrid) i Cule-brón (amb la informació 
rosa). (Font: Comunicació 21)
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Zenith Vigía constata el refredament 
del sector de la Publicitat
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La inversió publicitària en mitjans podria créixer aquest any un 
2,2% (tres dècimes per sota de les estimacions de juliol) si es 
compleixen les previsions del panell Zenith Vigía, compost per 
directius de mitjans de comunicació. Però no sembla que hi 
hagi moltes possibilitats de complir amb aquestes previsions: 
l’estiu ha deixat una situació plana i no hi ha molt optimisme de 
cara als propers mesos. Si més no, el sector sembla enfrontar-
se a un refredament.

Ara mateix sembla difícil mantenir l’argumentació de l’optimisme 
moderat d’edicions anteriors i es parla ja d’un clar refredament 
de la inversió publicitària quan l’informe assenyala que “Per 
arribar a la xifra prevista s’hauria de produir una considerable 
millora en l’últim trimestre, cosa que en les actuals circumstàn-
cies sembla poc probable. Després del repunt en les inversions 
que es va veure al final del primer semestre hem viscut un estiu 
molt pla “(fins i tot, es parla de descensos del 8% en el cas de la 
televisió)” i les expectatives per als propers mesos no són molt 
optimistes”, s’explica. “Els panelistes semblen haver detectat 
un clar refredament del sector i de l’economia en general. Així 
ho reflecteixen els indicadors que s’obtenen del panell. L’IPSE 
(Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau gairebé 55 
punts des de juliol i se situa ara en 1,7, un valor encara positiu 
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però ja molt a prop de la línia vermella. Pitjor és el cas de l’IPMP 
(Índex de Percepció del Mercat Publicitari): cau més de 36 
punts i aconsegueix una posició decididament negativa: -21,7. 
Ja són molts més els panelistes que creuen que la publicitat 
travessa un mal moment que els que ho veuen positivament”.

Per si fos poc, també és menor la proporció d’empreses per a 
les quals s’espera creixement, passant del 1,71, valor assolit 
al juliol, a 1,38. Les majors expectatives de creixement de la 
inversió segueixen en Automoció (afavorit per un canvi en la 
legislació que ha provocat un creixement del 35% en les ven-
des en el mes d’agost, el que té com a contrapartida que en els 
propers mesos els creixements siguin molt petits). Mentrestant, 
sectors com Telefonia, Telecomunicacions i Internet o Banca i 
Finances “plantegen dubtes entre els panelistes, que mostren 
opinions molt dividides”. S’espera creixement per a Alimentació 
i Begudes i retrocés per a Cultura, Ensenyament i Mitjans de 
Comunicació i per al de Serveis públics i privats.

Previsions d’inversió publicitària a Espanya
S’espera creixement per al sector d’Alimentació i Begudes, 
mentre que Cultura, Ensenyament i Mitjans de Comunicació, al 
costat de Serveis Públics i Privats, probablement es retreguin. 

D’altres, com Telefonia, Telecomunicacions a Internet o Banca i 
Finances plantegen molts dubtes.

Per mitjans, les variacions respecte al juliol són escasses. Tan 
sols el vídeo en línia registra un retrocés de la inversió superior 
a un punt. En el cas de la televisió, les xifres empitjoren tant en 
la generalista com en la temàtica . Els mitjans amb xifres opti-
mistes són Mòbils, Ràdio i Exterior Digital.

  

(Gràfics: Marke-
tingnews i reason-
why)
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Amazon es convertirà enguany en 
el tercer màxim venedor d’anuncis 
digitals

La premsa digital haurà de competir amb un tercer actor per 
aconseguir esgarrapar alguna cosa més del que li arriba ara de 
publicitat digital, copat en més de la meitat Google i Facebook. 
Ara haurà de lluitar també amb Amazon, que fins fa poc havia 
orientat el seu model de negoci cap a altres oceans blaus, sense 
entrar en la lluita aferrissada pels diners dels anuncis digitals.

Amazon arribarà aquest any als EUA el tercer lloc pel que fa a 
venda d’anuncis digitals, gràcies a l’acceleració en el creixement 
dels ingressos publicitaris i els canvis comptables de l’empresa, 
segons l’últim pronòstic de la firma d’investigació eMarketer.

Amazon és atractiu per als anunciants que busquen informació 
sobre l’impacte de les seves compres publicitàries. Amazon, a 
diferència de Google i Facebook, té aquesta informació de com-
pra, segons diu Monica Peart, directora de previsió de eMarke-
ter. Una de les claus en el creixement és que cada vegada són 
més els usuaris que ja no busquen el producte del que volen 
comprar o informar a Google, sinó directament a Amazon, i aquí 
comencen a comparar, donant als venedors una raó per gastar 
més en paraules clau d’Amazon, va dir Peart. (Font: Wall Street 
Journal – gràfic: Antevenio)

Nielsen començarà a mesurar àudio 
mensualment

Nielsen ha anunciat els seus plans per començar a mesurar, i 
en tots els mercats, àudio mensualment, fent que les classifi-
cacions d’audiència de ràdio siguin més freqüents i contínues. 
Nielsen ha mesurat prèviament mercats d’audiència trimestral-
ment, dues vegades l’any. Ara Nielsen assenyala un mesura-
ment més freqüent que permetrà als seus clients “veure canvis 
estacionals i reaccionar més ràpidament als canvis del mercat”.
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Nielsen anuncia que el seu nou servei de “mesurament diari conti-
nu” es farà en fases començarà a fases, des de juliol de 2019, en 
mercats que actualment es mesuren trimestralment, en informe 
de maig / juny / juliol de 2019. “Amb vista al futur, Nielsen planeja 
lliurar informes mensuals, amb dades de sis mesos amb informes 
mensuals que cobreixen als 2 mesos de dades en els mercats 
més petits”, va afirmar la companyia. (Font: Programa Publicidad)

WhatsApp inclourà anuncis en 
l’aplicació a partir de 2019

L’aplicació de missatgeria instantània inclourà anuncis a partir 
de 2019; el que l’aplicació no fos de pagament des de fa alguns 
anys era una de les principals raons per abordar la monetitza-
ció de la mateixa. Els anuncis seran inclosos en l’apartat de 
“estats”, de la mateixa manera que actualment ja fa l’aplicació 
Instagram dins les seves stories. Així, l’usuari també podrà obrir 
un xat amb la companyia anunciant per resoldre dubtes o per 
abonar el servei. Aquest fet, el de connectar client i venedor de 
forma directa, obrirà una altra via de finançament per als pro-
pietaris de WhatsApp, ja que les empreses que no responguin 
als usuaris en menys de 24 hauran d’abonar una penalització.

L’aplicació compta amb al voltant de 1.500 milions d’usuaris 
actius a tot el món, sens dubte un pastís al qual qualsevol em-
presa estarà desitjosa de clavar-li la dent. En principi, sembla 
clar que la gestió dels anuncis i els missatges es realitzarà amb 
la tecnologia de Facebook, des d’on ja es gestionen també 
les creativitats inserides a Instagram. És obligat recordar que 
WhatsApp pertany a Facebook des de l’any 2014, després de 
ser adquirida per 21.800 milions de dòlars. (de Digiday)

Vendre o vendre bé? amb * S, C, P, F 
... i Mr John Sample, per Solvia

Vendre o vendre bé? De la mà de * S, C, P, F ... i Mr John 
Sample, Solvia consolida el seu lideratge en el sector immo-
biliari apostant en la seva nova campanya publicitària per una 
proposta de valor tan simple com contundent: “Vendre bé”. Una 
campanya que reforça el posicionament de la companyia i el 
evoluciona desenvolupant el seu Pla de Venda Personalitzat.

Sota la direcció del realitzador Marcel Juan, totes les peces 
compten amb una delicadesa estètica que han ajudat a cons-
truir un nou codi visual que persegueix traslladar la professio-
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nalitat de Solvia. Això sí, sense renunciar a la iconocidad de la 
caseta que tant la representa. Més enllà de les peces audiovi-
suals digitals, la campanya compta amb un ventall de peces di-
gitals, falques de ràdio, premsa, autobusos, opis, comunicació 
als comercialitzadors, comunicacions dirigides al seu BBDD i 
comunicació interna. (Font: Programa Publicidad)

Proximity Barcelona crea la campanya 
del 100 aniversari del Automobile 
Barcelona
Automobile Barcelona 2019, que en la seva edició de maig 
2019 complirà els seus primers 100 anys de vida, ha confiat 
tota la comunicació de l’esdeveniment a l’agència de publici-
tat Proximity Barcelona. El passat 6 de setembre, es va pre-
sentar en societat la propera edició de Automobile Barcelona 
2019, inclòs el cartell commemoratiu, que simbolitza l’evolució 
de l’automòbil en aquests 100 anys) i un vídeo explicatiu dels 
continguts. Actualment Proximity Barcelona està treballant en 
l’espot TV i Cinema, falques de Ràdio, campanya Exterior i 
Senyalètica que veuran la llum l’any vinent.

En 2019, aquest esdeveniment de Fira de Barcelona tindrà ex-
posició de marques d’automoció, propostes per a la mobilitat 
del futur (com la de viatjar en vehicles sense conductor) i exhi-
bicions sobre els seus 100 anys d’història. La trobada, que ha 
estat declarada d’interès públic pel Congrés dels Diputats, no-
més s’ha vist interrompuda dues vegades en els seus 100 anys 
d’història i causa de dos fets històrics: la Guerra Civil espanyola 
i la Segona Guerra Mundial. (Font: Ipmark)

Autopistes tria a Bendita Agencia per 
a la campanya Bona ruta!

Bendita Agencia ha estat seleccionada per Autopistes, compan-
yia del grup Abertis, per dur a terme la campanya de conscien-
ciació dirigida a conductors de vehicles pesats, amb l’objectiu 
d’informar i conscienciar els transportistes dels riscos d’una 
mala conducció i algunes recomanacions de seguretat viària.

Sota el lema de Bona ruta! Fes de la seguretat un camí d’anada 
i tornada, la campanya pretén reduir el nombre d’incidències i 
millorar la seguretat del col·lectiu de professionals de vehicles 
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pesants, sobretot en l’època estival, que és el major període 
d’afluència d’aquest tipus de vehicles a la carretera.

La difusió de la segona campanya creada per Abertis per Au-
topistes s’ha realitzat tant en revistes especialitzades i mitjans 
online com en mitjans propis de l’autopista (opis i tanques a les 
àrees de servei), a més de la distribució de fullets informatius 
en diversos idiomes. Per donar-li major visibilitat en xarxes so-
cials com Twitter, es van crear uns hastags al·lusius a les prin-
cipals recomanacions de seguretat, segons les conclusions de 
l’estudi: #ConduceDescansado, #ConduceSegunLasNormas, 
#ConduceEnTuCarril, #ConduceConDistancia i #ConduceSin-
PisarLaLinea. (Font: El Publicista)

Contrapunto BBDO guanya la creativitat 
de la Loteria de Nadal i del Nen

Contrapunto BBDO ha guanyat el concurs d’agència creativa 
per al Sorteig Extraordinari de Nadal i El Nen. Un concurs en-
tre sis agències que finalment ha recaigut en l’agència de Om-
nicom. Fins ara Leo Burnett, grup Publicis, havia realitzat les 
campanyes més exitoses de la història de Loteries i Apostes de 

l’Estat, en els quatre anys de relació amb Leo Burnett, on van 
destacar “El bar d’Antonio” o “Justino” (2015), la campanya més 
premiada mundialment, segons Gunn Report. Les altres dues 
notòries campanyes de Nadal per Loteries van ser “Carmina” i “ 
Danielle”, dirigida per Alejandro Amenábar. Contrapunto BBDO 
serà ara durant els propers dos anys l’autora de les campanyes 
nadalenques de Loteries. (Font: El Publicista)

Nova campanya digital del Grup 
Catalana Occidente

La campanya digital del Grup Catalana Occidente, que té per 
lema “Les meves petites coses” defensa la importància dels 
petits detalls que, en el dia a dia de les persones, els donen 
confiança per aconseguir els seus propòsits.

La campanya estarà activa fins al proper 3 de desembre i du-
rant tres mesos es duran a terme diferents concursos amb el 
hashtag # MisPequeñasCosas on els usuaris que participin tin-
dran l’opció de guanyar diferents premis i també un viatge per a 
dues persones a una ciutat europea.
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La agència Smartbrand ha estat la responsable del disseny i 
desenvolupament de les peces audiovisuals, així com de la pla-
nificació i gestió de la campanya. La producció de les peces 
audiovisuals ha anat a càrrec de Pantoma Films. (Font: Control)

Mediterrània guanya la campanya de 
mitjans d’Ibercaja

Ibercaja, vuitè grup bancari d’Espanya, i Mediterrània esdeve-
nen partners per al desenvolupament del pla estratègic de co-
municació publicitària i posicionament comercial en els propers 
anys no només del Banc sinó també de la seva Fundació. “Iber-
caja, el banc del Anem” , la primera campanya fruit d’aquesta 
col·laboració, es va llançar el passat diumenge 23 de setembre 
a televisió, digital i altres mitjans off. 

Mediterrània dirigirà tota l’estratègia de mitjans des de la seva 
oficina a Aragó, ja que es considera prioritària la col·laboració 
estreta amb el departament de publicitat d’Ibercaja per aconse-
guir els objectius definits.  Anteriorment, els mitjans d’Ibercaja 
eren gestionats per Ymedia. (Font: Control Publicidad)
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Els substituts de Chrome, iOS, Twitter 
o WhatsApp ja són aquí
Per Vilaweb / Internet

  
Brave, eOs, Akasha, Status… per a molts lectors són noms que 
encara no signifiquen res. Però ara mateix són els substituts 
potencials més factibles de Chrome, iOS, WhatsApp o Twitter. 
La pròxima generació d’eines d’Internet ha irromput amb força i 
potser ben aviat aquests noms tan desconeguts seran en totes 
les pantalles, tal com ara hi són els altres.

Tots es presenten amb una mateixa característica: Es reclamen 
com el retorn a la web humana. Són pro-privacitat i antimonopoli 
i és per això que, de fet, no aspiren a substituir directament els 
grans instruments de la Internet d’avui. Però en realitat tenen el 
potencial per a fer-ho.

Parteixen de la crítica del funcionament actual de la xarxa. Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Uber o Netflix han creat grans imperis 
generant xarxes privades sobre una infraestructura pública que do-
minen empresarialment i tecnològicament. La resposta a aquesta 
situació ha de ser recuperar autonomia personal i col·lectiva a tra-
vés de xarxes basades en el blockchain i en l’encriptació. En un 
futur gens llunyà, els cripto-mòbils, l’emmagatzemament de dades 
en VPN i les criptomonedes alternaran tant la manera de fer les co-
ses com la va alterar l’aparició de Google o WhatsApp. Però mentre 
aquest dia no arribi, ja hi ha aplicacions preparades per a funcionar 
en aquest entorn que comencen a ser vistes com l’alternativa als 
grans noms de la xarxa. Us en presentem les més importants.

Navegador: Brave contra Chrome.- El navegador encara és 
l’eina bàsica de la Internet d’avui, i el Chrome de Google supera 
de llarg qualsevol altre competidor. Brave  sembla el primer que 
arriba amb les regles de la nova Internet.

NOVES EINES

https://brave.com/
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Brave afirma als seus usuaris que no són cap producte, cosa 
que ataca de ple el punt més criticat de Chrome, el fet que 
col·lecciona dades dels usuaris per a vendre-les després. Bra-
ve els dóna un gran control sobre totes aquelles coses que no 
es veuen fàcilment, com les galetes o els anuncis que us se-
gueixen pertot arreu i que poden ser blocats fàcilment. A més, 
incorpora eines com la capacitat de fer micropagaments a les 
webs que us agraden. Per si calia, a més, és extraordinàriament 
ràpid. De moment es pot trobar en versions per a Windows, 
Ubuntu-Debian o MacOS, amb la interfície només en anglès.

Emmagatzemament de dades: Storj o IPFS contra Google 
Drive o Dropbox.- Els usuaris d’Internet s’han acostumat d’una 
manera sorprenent a deixar totes les dades personals al que 
s’anomena ‘núvol’, en mans de grans companyies. El model 
d’emmagatzemament descentralitzat, molt més segur per a la 
privacitat, ja ha emergit amb projectes com Storj o IPFS.

Storj es presenta com una plataforma descentralitzada on hom 
pot arxivar què vulgui, pagant només el trànsit que genera o 
l’espai de disc que fa servir, sense clàusules d’ús mínim o de 
pagaments recurrents. Però la cosa més important és realment 
el sistema de privacitat que genera, que fa que, de fet, només 

l’usuari pugui accedir a la totalitat dels seus propis arxius. Storj 
ja es pot fer servir de prova i es posarà en funcionament quan 
comenci l’any que ve.

Com passa en alguns altres dels casos que expliquem, IPFS 
no és directament una còpia alternativa de Dropbox o Google 
Drive, sinó un concepte completament nou, que de fet vol subs-
tituir una de les peces bàsiques d’Internet, el protocol HTTP, és 
a dir, això que apareix davant cada pàgina web.

IPFS ja es pot fer servir però reclama molts coneixements tec-
nològics, cosa que l’allunya de l’usuari normal i corrent. Crítica 
l’HTTP perquè és ineficient i car, a més de centralitzat, cosa que 
els autors consideren que representa un gran perill.

Missatgeria: Statuts contra WhatsApp.- La missatgeria instan-
tània ha esdevingut un dels serveis més emprats al món, amb 
WhatsApp, que pertany a Facebook, encapçalant clarament aquest 
segment tecnològic. Sembla que Statuts és l’alternativa més pre-
parada per a fer-ne el relleu, si hi ha les condicions favorables.

De fet, és molt més que un servei de missatgeria. Es presen-
ta com un sistema operatiu complet, que no solament permet 
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d’enviar comentaris als contactes sinó que afavoreix tota mena 
d’interaccions, fins i tot enviar diners directament d’una perso-
na a una altra. En aquesta plataforma, encara en fase beta, 
ja han anunciat que funcionaran tot d’aplicacions interessants 
com uPort, Etherisc o ujoMusic. Malgrat que de moment no 
es pot descarregar, ja hi podeu participar en un fòrum de debat.

Xarxes socials: Steemit o Akasha contra Facebook i Twit-
ter.- Les xarxes socials han estat el terreny més fèrtil d’Internet 
aquests darrers anys, però també el que més problemes ha 
generat. Els conflictes de Facebook han arribat a la política 
mundial i Twitter perd la seva fama de neutralitat –per exem-
ple, l’Onze de Setembre passat va tancar durant unes hores el 
compte de VilaWeb quan començava la manifestació i encara 
no s’ha dignat a explicar-ne la raó.

De moment, les dues alternatives que semblen més viables res-
ponen als noms de Steemit i Akasha. 

Totes dues es presenten com a xarxes socials descentralitza-
des, i Steemit fins i tot arriba a pagar als seus membres per 
continguts especialment bons. Akasha es presenta com a una 
xarxa particularment interessada en la llibertat d’expressió, en 

els drets humans i a lluitar contra el control de la informació. Té 
dues aplicacions, una web i una d’escriptori, però requereixen 
coneixements tècnics per a posar-la en funcionament. Encara 
no és preparada per a un usuari normal i corrent. Steemit, en 
canvi, es pot fer servir des d’una pàgina web sense cap més 
complicació. Evidentment, cap de les dues poden comparar-se 
en nombre d’usuaris, ni de lluny, a les xarxes socials actuals, 
però els experts les consideren les alternatives més clares, si 
saben aprofitar les crítiques als monstres de la xarxa actual.

Sistemes operatius: eOS i Essentia, contra iOS o Android.- 
La nova onada d’Internet amenaça fins i tot els totpoderosos 
sistemes operatius com iOS, Android, Windows i el mateix Li-
nux. eOS i Essentia apareixen ara mateix com els projectes 
més avançats.

Essentia es pot engegar en qualsevol aparell connectat a la 
xarxa i hom hi pot fer servir ben facilment moltes de les apli-
cacions que hem citat en aquest article. Això fa que ara mateix 
sigui l’alternativa que més gent fa servir, tot i que el seu nombre 
d’usuaris no és comparable en cap cas al de les plataformes 
comercials actuals.
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L’altre sistema operatiu, si es pot dir així, ja molt avançat, és 
eOS. Però és fàcil d’accedir per al públic en general i és en fase 
de proves. (Foto: Framepool & RightSmith Stock Footage)

Nova versió del Firefox, aquest cop 
per navegar en realitat virtual

Mozilla acaba d’ anunciar 
el llançament d’una nova 
versió del seu navegador, 
aquest cop es diu Firefox 
Reality i està dissenyat per 
a “la web immersiva”, és a 
dir, per navegar usant ulle-

res de realitat virtual. Disponible a la botigues d’aplicacions per 
Oculus, Viveport i Daydream, es tracta d’ un navegador com-
pletament nou i dissenyat des de zero per a funcionar tant en 
realitat virtual com augmentada (realitat mixta).

Mozilla havia anunciat a principis d’abril d’aquest mateix any que 
estaven treballant en el projecte, un que vindria a ser el primer na-
vegador multiplataforma i més codi obert per realitat mixta. Fire-

fox Reality, segueix també els altres principis de Mozilla, un nave-
gador que posa primer el control i la privacitat. Aquest navegador 
fa servir el motor Quantum dels navegadors mòbils de Mozilla.

Encara que alguns creurien que el Firefox Reality està pensat 
només per a una experiència en tres dimensions fent servir les 
teves ulleres, Mozilla ha decidit oferir la possibilitat de gaudir de 
la navegació 2D de la mateixa manera, i de canviar entre una 
i altra sigui el més indolor possible. (Font: Omicrono – gràfic: 
The Mozilla Blog)

Google realitza canvis en la seva 
estratègia de recerca, i afegeix 
funcions d’intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial és la base de totes les estratègies de 
cerca de Google, i aquest dilluns la companyia ho ha anunciat 
dins el seu vintè aniversari. Ha estat el vicepresident de recer-
ques, de Google, Ben Gomes qui va assenyalar en una publi-
cació que la companyia canvia des de les consultes de cerca 
cap a anticipar-se a la recerca sense consulta prèvia només amb 
intel·ligència artificial.
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Són tres canvis fonamentals, assenyala Gomes, amb impor-
tants actualitzacions en la seva experiència de recerca, amb un 
nou conjunt de característiques, a més del “feed” ja afegit, per 
a publicar contingut fins i tot quan l’usuari no ho està buscant. 
Més de 800 milions de persones ja fan servir el feed mensual-
ment. El feed ara té nou nom: Discover. Amb ell les capçaleres 
de temes explicaran el procés en Discover.

Cadascuna de les targetes amb notícies vindran categoritzades 
segons un tema específic. D’aquesta manera si, per exemple, 
apareix el tema “Android”, podem prémer directament sobre 
l’etiqueta del tema en qüestió, i subscriure’ns per rebre més no-
tícies relacionades. Un altre canvi interessant és el suport per 
a múltiples idiomes, permetent així a Discover mostrar notícies 
i articles en diversos idiomes, sempre que el sistema determini 

que aquests poguessin ser interessants per a l’usuari. Serà el 
propi usuari, això sí, qui triï en quins idiomes vol veure les notí-
cies. (Font: Andro4all)

Convertir imatge en vector gratuïtament

Quan parlem de dissenyar, un dels formats més recomanables 
a fer servir és el vector. El seu principal avantatge és que, a 
diferència de les imatges rasterizadas (com els JPEG), aquests 
poden ampliar-se i reduir-se tant com es vulgui sense per-
dre qualitat o nitidesa. És per això que el format .svg o .ai és 
l’escollit per dissenyar logos o imatges que s’imprimiran en un 
suport de gran format.

Vectoritzar una imatge no és una tasca complicada si saps fer 
servir Illustrator, la ploma i tens una mica de paciència (sobretot 
en les imatges mes grans i a color). No obstant això, per a imat-
ges senzilles i il·lustracions, és més ràpid i igual d’útil utilitzar 
Vectorizer. (Font: Genbeta)
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Taula rodona a Madrid: “La batalla 
comunicativa l’han guanyat els 
independentistes”
Per Manuel Álvarez / Comunicación Política

L’Asociación de Comunicación Política (ACOP) va organitzar la 
trobada “La batalla pel relat català: estratègies de comunicació 
en l’independentisme i el constitucionalisme”, que va tenir lloc al 
Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, de Madrid. L’acte va reunir 
els principals estrategues de la comunicació independentista i no 
independentista per debatre sobre les tècniques de comunicació 
utilitzades en la construcció del seu relat. Adrià Alsina, exdirector 
de comunicació de l’ANC, i Toni Aira, director de Comunicació del 
PdeCAT, van representar al sector independentista; mentre que 

Jordi Cañas, exsecretari de Comunicació de Ciutadans, i Joan 
López Alegre, de Societat Civil Catalana (SCC), van representar 
a la part no independentista. El debat va estar moderat pels pe-
riodistes Ana Pardo de Vera i Josep Cuní.

Tots els analistes i experts asseguren que les tècniques de 
comunicació emprades en el conflicte català seran objecte 
d’estudi en el futur, encara que la veritat és que les estratègies 
comunicatives a Catalunya estan sent objecte d’estudi ja en el 
present, i els actes com aquest de Madrid ho corroboren.

Els participants de la jornada van coincidir que ser capaços de 
establir l’agenda de debat és fonamental per guanyar la bata-
lla del relat, i en aquest sentit, López Alegre va assegurar que 
“la batalla comunicativa l’han guanyat els independentistes”, ja 
que han aconseguit que, s’estigui d’acord o no amb la indepen-
dència, ja s’està parlant d’això, el que afavoreix inevitablement 
als que la volen. I això passa, segons el representant de SCC, 
“perquè els independentistes tenien un objectiu, i nosaltres no”. 
De la mateixa manera, durant la seva intervenció, López Alegre 
va assegurar que el primer acte comunicatiu formal contrari al 
a independència ve del Rei Felip VI, el qual es va permetre fer 
una crítica constructiva assenyalant que el seu missatge ha-
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gués tingut encara més força si s’hagués gravat en la mateixa 
Barcelona.

Després de la intervenció de López Alegre va arribar el torn 
d’Adrià Alsina, qui ja va assenyalar que la seva ponència seria 
molt més tècnica que política, a diferència de la del represen-
tant de SCC. Alsina protagonitzaria més tard un dels moments 
més tensos del debat precisament atenent a aquest criteri.
L’excap de premsa de l’ANC va reconèixer que l’objectiu princi-
pal de l’independentisme era, abans de realitzar el referèndum, 
fer creure a la gent que el referèndum es produiria inevitable-
ment, “si la gent pensava que el referèndum no es produiria, per 
a nosaltres era un fracàs”, independentment que es realitzés 
o no. D’aquesta forma, la maquinària comunicativa indepen-
dentista es va posar a funcionar a cop d’eslògan, tirant d’un 
clàssic: el canvi. De “El canvi ets tu” on apel·laven directament 
als individus, a l’ANC van recórrer a la idea del ‘naixement’, 
intentant vincular la independència a una cosa nova, que van 
acabar rematant amb l’eslògan ‘Hola, república’, volent trans-
metre il·lusió per el que ve.

“I fins aquí la campanya tradicional”, va reconèixer Alsina. I és 
que després d’això va venir el registre d’impremtes i tancament 

de webs que, en paraules de l’ex dircom, “van impulsar la idea 
del referèndum”, i va ser llavors quan van néixer els Comitès de 
Defensa de la República (CDR), ja que, segons Alsina, “la Ge-
neralitat facilitaria les urnes, però no defensaria el referèndum”, 
al·legant que no es va manar als mossos d’esquadra a defen-
sar la votació. Aquests esdeveniments, segons el mateix Alsina, 
van afavorir que els polítics independentistes s’aferressin al vic-
timisme en lloc de a una posició reivindicativa.

A continuació va ser el torn de Jordi Cañas, molt contundent 
contra l’independentisme. Després d’una contextualització de la 
situació a la Comunitat Autònoma, al·legant que el problema del 
“nacionalisme [català] va néixer fa 120 anys”, assenyalant que 
no és un problema que vingui d’ara, sí que va reconèixer que 
va ser arran de la Constitució de 1978 , quan es cedeix poder a 
les autonomies, quan el problema s’agreuja.
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Tot i que l’acte versava sobre les tècniques i estratègies de 
comunicació en el conflicte català, Cañas va aprofitar la seva 
intervenció per seguir construint relat, i es va mostrar molt 
bel·ligerant quan va afirmar que “amb el nacionalisme [català] 
no es dialoga, al nacionalisme se’l combat”. Cañas també es 
va lamentar de l’estigma amb què carrega Ciutadans a Cata-
lunya i a la resta d’Espanya, en ser identificat com un partit de 
dretes: “Jo procedeixo del PSC, vinc d’una família obrera i les 
meves idees són progressistes”, va dir Cañas, assegurant ser 
més d’esquerres que alguns que s’autoanomenen així. Va ser 
llavors quan Cañas va remarcar que es tracta d’insistir en donar 
la batalla de les idees, perquè segons l’exresponsable de Co-
municació de Ciutadans, el que s’està produint a Catalunya és 
una “ guerra cultural, I els independentistes ho saben”.

Finalitzada la intervenció de Cañas, es va viure el moment 
més tens del debat, el protagonitzat per Adrià Alsina. L’ex res-
ponsable de premsa de l’ANC es va referir als moderadors i a 
l’organització, visiblement molest, assenyalant que ell va ser con-
vidat a un acte en el qual se li va assegurar que es debatria sobre 
comunicació política en termes tècnics i no en termes ideològics 
o polítics, cosa que, segons Alsina, era al que s’estava dedicant 
la part no independentista, als que en un moment va arribar a 

acusar d’ estar donant un míting polític. Cañas i López Alegre es 
van defensar assenyalant que la contextualització del conflicte és 
fonamental per poder comprendre la resta de coses.

Un cop calmats els ànims, va arribar el torn de l’últim ponent, 
Toni Aira, que va iniciar la seva ponència parlant de la marca 
JxCat, al·ludint al fet que “la batalla pel relat es dirimeix pel to”. 
“Jordi, a la segona frase ja et poses tens”, va dir Aira en relació 
a Jordi Cañas, amb qui va assegurar tenir una molt bona rela-
ció. “No obstant això, tot relat ha de tenir el seu antagonista”, 
va assenyalar Aira, que va dir que en segons quin moment, 
l’adversari del PdeCAT era, o bé ERC o bé Ciutadans o el bloc 
“espanyolista”. La tècnica a la qual va al·ludir Aira és tan antiga 
com la disciplina política: la construcció del subjecte polític en 
contraposició al teu adversari.

Per Aira, és fonamental el que ell va anomenar la fotografia, és 
a dir, la imatge que dónes de tu mateix i no només del que vols 
aconseguir, sinó de com vols aconseguir-ho. Llavors, el dircom 
del PdeCAT va apuntar que ERC estava tractant de guanyar 
les últimes eleccions autonòmiques en clau clàssica, “però això 
no eren unes eleccions clàssiques”. “Llavors vam decidir treure 
l’eslògan “Puigdemont, el Nostre president”, un eslògan que, 
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segons Aira, va aconseguir que per primera vegada, votants 
d’ERC i fins i tot la CUP, dubtessin entre votar les seus forma-
cions o al PdeCAT, en vincular la figura de Puigdemont amb la 
legitimitat catalana, independentment de si el volguessis a ell 
com a president.

Cap al final de les ponències, els conferenciants van arribar 
de nou a un punt de trobada, quan van assegurar que el que 
s’havia produït a Catalunya, tant d’una banda com de l’altra, va 
néixer de la societat, i van ser després els partits els que van 
recollir aquest moviment. És a dir, les posicions independen-
tistes i no independentistes es van forjar de baix a dalt, i no a 
l’inrevés. (Fotos: Prperiodismo)

Com són de socials els mitjans de 
comunicació socials?

Globalweb Index realitzat un estudi especial per investigar què 
significa “social” en el paisatge actual: els usuaris encara estan 
entusiasmats amb l’element social de les xarxes o tenen per 
“social” significar coses diferents a mesura que el concepte ma-
dura i evoluciona?

El paper dels mitjans socials ja no és només “social”. Sens dub-
te, s’ha convertit en una “extensió sensorial” dels consumidors: 
veiem, aprenem, comprem, recomanem i mostrem els nostres 
interessos a les xarxes socials. Però això també significa que 
els usuaris poden estar aclaparats amb contingut i funcions 
socials i intenten “reduir-ne la mida” per fer només el que els 
proporciona naturalment en aquestes plataformes en lloc de tot 
l’anterior.

En l’estudi de Globalweb Index s’analitza el rol que juguen les 
xarxes socials en la vida quotidiana de les persones. El 50% 
encara utilitza mitjans socials per mantenir-se en contacte amb 
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amics i familiars, però un component molt proper és el contingut 
divertit i entretingut que fa que les persones tornin a les xarxes 
socials (42%). Trobareu més informació sobre aquest estudi 
CLICANT AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El sector de la automoció a Europa 
segons comScore

L’informe comSco-
re 2018 El sector de 
l’automoció a Europa 
dona dades interes-
sants. En aquest infor-
me examinen les ten-
dències i els patrons 

de comportament en línia que tenen impacte sobre el sector 
de l’automoció basant-se en dades multiplataforma d’Espanya, 
França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit.

Els usuaris d’Internet a Espanya són més proclius a visitar llocs 
web o utilitzar aplicacions dedicades al món de l’automòbil: el 66% 
ho van fer al juny de 2018. A Alemanya la proporció és del 48%. En 

termes absoluts, el Regne Unit té la major audiència, amb 27 mi-
lions de persones que han accedit a un lloc del sector d’automoció.

L’estacionalitat de les visites a llocs del sector d’automoció va-
ria d’un estat a un altre, però apunta a una màxima activitat 
entre els mesos de març i maig, amb un rebot al voltant de 
novembre. Al juny de 2018, 43 milions de persones van visitar 
el lloc d’un fabricant d’automòbils; en comparació, gairebé el 
doble (82 milions de visitants únics) van visitar un lloc editorial 
o de serveis d’automoció.

Els usuaris més actius dels llocs del sector d’automoció tenen 
hàbits de consum, en termes de contingut en línia, que varien 
considerablement d’un estat a un altre: a Alemanya, per exem-
ple, si es compara amb la mitjana de tots els usuaris d’Internet, 
un visitant dels llocs de trading financer té una probabilitat 2.43 
major de ser un usuari actiu de llocs d’automoció (índex 243). 
D’altra banda, un visitant de llocs de streaming de música té 
una probabilitat 12% menor de ser-ho (índex 88).

Els nostres lectors es poden descarregar l’informe 2018 de 
comScore El sector de l’automoció a Europa CLICANT AQUÍ   
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Ganvam-flotas)
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Ecoembes i EFE renoven l’acord per 
a la formació de joves periodistes 
ambientals

Ecoembes i l’Agència EFE, a través d’EFEescuela i EFEverde, 
col·laboraran un any més per impulsar l’especialització de joves 
periodistes en informació ambiental, una iniciativa que arriba a 
la seva dissetena convocatòria consecutiva. L’acord pel qual es 
convoca la XVII Beca de Jove Periodisme Ambiental ha estat 
renovat fa pocs dies.

El periodisme ambiental fa temps que ha deixat de ser una 
especialitat minoritària i els problemes i els reptes a què ens 
enfrontem en aquesta matèria fa imprescindible comptar amb 
professionals especialitzats. Es tracta, doncs, d’un camp 
d’informació de servei públic que aporta claus sobre un ampli 
nombre de qüestions que com, l’escalfament global, es plante-
gen a llarg termini i sobre l’evolució ha moltes incògnites.

La Beca de Jove Periodisme Ambiental permetrà que un estu-
diant de menys de 28 anys rebi formació pràctica durant un any 
a EFEverde i EFEfuturo, la direcció de periodisme ambiental, 

científic i tecnològic de l’Agència EFE. Dotada amb una bor-
sa d’estudis de 7.200 euros anuals (600 euros al mes) la beca 
està destinada a alumnes dels dos últims cursos de periodis-
me i/o comunicació audiovisual o que cursi un postgrau sobre 
la matèria. Durant el seu període de pràctiques coordinades 
per EFEescuela estaran tutelats per un periodista especialit-
zat d’EFEverde, que supervisarà els avenços de l’estudiant. 
L’acord preveu a més la convocatòria d’una beca de tres mesos 
per a realitzar pràctiques en informació ambiental a la delegació 
d’EFE a Barcelona.

Biodiversitat, canvi climàtic, espècies invasores, política am-
biental, energia i transició ecològica seran algunes de les qües-
tions a tractar en diferents suports i formats des dels més clàs-
sics del periodisme d’agència a les xarxes socials o multimèdia. 
Les bases de la convocatòria es poden consultar a http://www.
efeescuela.com, http://www.ecoembes.comi , www.efever-
de.com (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Formació al Col·legi de Periodistes

E-mail màrqueting amb Mailchimp.- Barcelona. Divendres, 5 
d’octubre (de 09:30h a 14:30h). Manresa. Dimarts, 16 i dijous 
18 d’octubre (de 10:00h a 15:00h). Girona. Dilluns 5 i 12 de 
novembre (de 09:30h a 14:30h) - En aquesta formació, impar-
tida per Marta Aguiló, veurem com programar i dissenyar una 
campanya d’e-mail màrqueting i com gestionar de forma eficaç 
els nostres contactes. També s’examinaran diversos exemples i 
coneixerem les opcions de disseny i gestió de Mailchimp.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelona. 
Dimarts 2 i 9 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - A través d’aquest 
curs, dirigit per Montse Sanahuja, els assistents sabran redac-
tar de manera clara, professionalitzada i adaptada als diversos 
documents corporatius. Aprendran també a dotar l’escriptura 
d’intencionalitat, quan calgui ser persuasius i coneixeran diver-
ses eines que facilitaran la tasca d’escriure en el seu dia a dia.

Webinar: Com arribar als teus clients a través de Whats-
app?.- On line. Dimarts 2 d’octubre (de 15:30h a 16:30h) - En 
aquest webinar, a càrrec de Sílvia Llombart, explicarem com 
fer servir aquesta aplicació de missatgeria instantània per a 

les nostres accions de màrqueting i comunicació, per arribar 
de manera òptima als nostres clients, per comunicar amb els 
periodistes si som un gabinet de comunicació, etc.

Gestiona el teu butlletí.- Barcelona. Dissabte 6 d’octubre (de 
09:30h a 14:30h) - En aquest curs, impartit per Ismael Nafría, 
analitzarem els elements fonamentals que cal tenir en compte 
per preparar, publicar i enviar un bon butlletí i repassarem alguns 
dels casos recents de newsletters que han tingut més èxit en el 
sector dels mitjans de comunicació.

Taller d’introducció al Wordpress.- Barcelona. Dimecres 10 i 
17 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Manresa. Dilluns 29 d’octubre 
i 5 de novembre (de 15:00h a 20:00h) - Girona. Dimarts 20 i 27 de 
novembre (de 15:30h a 20:30h) - Aquest taller, a càrrec de Xavier 
Codony, pretén donar les eines i els coneixements bàsics per a 
construir una pàgina web a partir de les plantilles de Wordpress 
a neòfits en la matèria sense coneixements d’HTML.

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 
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pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els trà-
mits per poder-ho fer sense càrrec.
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Miguel Ángel Oliver, secretari d’Estat 
de Comunicació: “L’ecosistema 
informatiu és infernal”
Per Dircomfidencial

  
La crisi econòmica ha segat el lloc de treball de més de 15.000 
periodistes des de l’any 2008 a l’Estat espanyol, a causa, fona-
mentalment, a la caiguda publicitari i la caiguda de les vendes 
de diaris. També s’ha endut per davant centenars de mitjans 
que no han sabut adaptar-se a l’ecosistema digital. Però al ma-
teix temps que això ha passat, s’han multiplicat els mitjans de 
comunicació generalistes digitals, gràcies al fet que Internet ha 
eliminat les barreres d’entrada a la creació de publicacions es-
crites.

Aquesta atomització del mitjà l’està patint en el seu treball diari el 
secretari d’Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, que va pren-
dre possessió del seu càrrec a principis del mes de juny. En només 
tres mesos en el lloc, descriu  l’ecosistema informatiu com “infernal”. 
Destaca sobretot les urgències que tenen els mitjans -tant digitals 
com analògics- en la demanda d’informació del Govern de l’estat.

“Les urgències de les publicacions digitals s’han anat movent 
als grans colossos de la premsa escrita, que han vist com 
s’acabava el seu temps i s’han hagut d’incorporar a un temps 
nou”, va declarar Oliver en la presentació de l’informe ‘Influèn-
cia de les notícies falses en l’opinió pública’, realitzat per Estudi 
de Comunicació i Servimedia.

Va posar com a exemple d’això la notícia de El País  sobre el 
plagi de Pedro Sánchez al discurs d’un diplomàtic. “Reconec 
l’ètica dels companys d’El País, que ens van plantejar el tema 
en temps i forma”. Però, tot seguit, va explicar que “a l’hora i 
mitja de rebre la informació em plantejaven si ja teníem una 
resposta”. “Jo cada dia m’enfronto a aquest tipus d’urgències”, 
va afirmar el secretari d’estat. “Rebo una gran concentració de 
mirades i una altíssima exigència de respostes”, però -va re-
conèixer- “no tenim resposta per a tot”.
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Malgrat aquestes dificultats, Oliver ha opinat que “els mitjans 
estan agraint la major permeabilitat en l’actual política de co-
municació de Moncloa”. Tot i això, ha precisat que “això és con-
seqüència també de que som novells, acabem d’arribar i no 
sabem quant hi estarem”.

Ficat en farina del tema, Oliver va posar com a exemple una 
notícia falsa que ha viscut en primera persona. Va desmentir 
que la famosa foto de Pedro Sánchez amb ulleres de sol a bord 
d’un helicòpter de l’Estat fora idea d’Iván Redondo, director del 
Gabinet de Presidència, com així van publicar diversos mitjans 
espanyols. Va aclarir que va ser ell mateix qui va fer la foto i la 
va penjar a les xarxes socials. “Reclamo la meva veritat” sobre 
aquesta imatge. “Es va generar una notícia falsa, que ha ali-
mentat la premsa i a multitud de comentaristes” .

Els diaris digitals i la televisió són els mitjans més propen-
sos a publicar mentida news, segons un estudi
En l’informe ‘Influència de les notícies falses en l’opinió pública’, 
realitzat per Estudi de Comunicació i Servimedia; s’indica que 
les raó principal de per què es genera una notícia falsa resideix 
en el interès de perjudicar la imatge i reputació d’una persona 
o empresa. Així opinen el 88% dels enquestats en l’informe, en 

què s’ha preguntat a 500 persones del món de la política, els 
negocis o el periodisme amb alta formació. També està molt 
estesa (75% de les respostes) la creença que la desinformació 
serveix per obtenir un benefici personal.

Per contra, els mitjans més fiables són la premsa escrita i les 
agències (30% de cada un d’ells).
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EGM: 50 anys generant coneixement
Per Carlos Lozano, president executiu d’AIMC / El Publicista

 
L’Estudi General de Mitjans (EGM) compleix 50 anys aquest 
2018. Durant tota la seva trajectòria ha consolidat les bases 
de la indústria dels mitjans de comunicació i de la publicitat, 
no només com a “moneda” en l’intercanvi de publicitat per au-
diències, sinó també com un factor clau per garantir l’estabilitat, 
equilibri i desenvolupament harmònic entre anunciants, agèn-
cies i mitjans de comunicació.

Des de 1968 ofereix el coneixement més objectiu sobre el con-
sum dels mitjans de comunicació amb la transparència, la credi-
bilitat i la solidesa tècnica que necessita el mercat com els seus 
principals valors, a més que els seus resultats són fruit d’una 
metodologia avalada per tots els associats de AIMC.

Mig segle de vida en un mercat en el qual no només es mou 
molts diners, sinó que també l’efecte de lideratge proporciona 
un “extra” de quota, tant econòmica com de satisfacció dels 
implicats. A cada onada, la capacitat d’interpretació de la dada 
és sorprenent: tots milloren en alguna cosa i tots tenen algun 
tret que els diferencia dels altres. Com a referent d’una gran 
quantitat d’estudis internacionals, l’EGM ha afrontat moments 
de tota mena, però sempre reforçant la seva posició i tenint un 
paper essencial en el mercat publicitari.

Sempre a l’avantguarda en innovació
Durant aquestes cinc dècades l’EGM ha evolucionat i s’ha 
adaptat a les noves capacitats tecnològiques. El canvi de més 
calat es va produir el 2008 quan va passar de ser un estudi 
únic per desdoblar-se en cinc fonts d’informació (un multimèdia 
més quatre estudis monomedias) i va incorporar tecnologies de 
fusió per oferir una dada única. Aquesta evolució va ser pionera 
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en el seu moment i gairebé tots els països del nostre entorn van 
replicar aquest model com a solució a la necessitat de comptar 
amb una forma d’anàlisi transversal, integradora i que abordi 
la complexitat de les diferents formes de contacte amb els in-
dividus.

En l’actualitat, l’EGM combina cinc estudis, més de 150.000 
entrevistes-tres metodologies diferents de captació: entrevista 
personal, entrevista telefònica (incloent també mòbils des de 
2008) i, des d’aquest any, també entrevistes en línia. És un es-
tudi bàsic i referencial en el mercat internacional.

Des de la 1a onada d’aquest 2018 s’ha reemplaçat en l’EGM 
un 5% de la mostra multimèdia Face to Face (és a dir, les en-
trevistes personals) pel mateix nombre d’entrevistes realitzades 
a través d’internet (CAWI). Aquests individus s’obtenen d’entre 
el total dels internautes que responen al qüestionari mico-mitja 
de premsa (que es realitza a través d’entrevista telefònica). 
Aquells que tenen accés a Internet, ofereixen la seva adreça 
d’e-mail i accepten col·laborar, reben un correu al dia següent 
d’haver fet l’entrevista telefònica amb un link que els permet 
realitzar la versió en línia del qüestionari multimèdia de l’EGM.   

També s’ha incorporat també als lectors de diaris o revistes per 
mitjà de visors digitals o PDF (Quiosc i Més, Orbyt, etc.). La per-
sona que accedeix a aquests visors disposa exactament el ma-
teix suport que en el format paper, tant en contingut redaccional 
com publicitari. Per tant, s’ha considerat que es poden incor-
porar a aquests públics entre els lectors de mitjans impresos.

A partir d’ara, en els informes de l’EGM s’obté un desglossa-
ment dels lectors en format paper i visor digital. Ja que aquest 
tipus d’informació es recollia des de fa molt de temps a l’estudi, 
des d’ara es podrà disposar de més informació per a l’acumulat 
del mateix.

Des de la primera onada d’aquest any està també disponible el 
desglossament dels oients de ràdio a través d’Internet segons 
sigui en directe o en diferit, de moment només a nivell d’oients 
sense oferir el desglossament de cadenes.

Molt a celebrar
A més del 50è Aniversari de l’EGM, AIMC compleix en 2018 
els seus 30 anys com l’associació espanyola més represen-
tativa d’investigació, mesurament i control de l’audiència dels 
diferents mitjans de comunicació. Des dels seus inicis AIMC 
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està al servei de la indústria publicitària. Tant els mitjans de 
comunicació com les empreses del sector publicitari recolzen 
la seva tasca per difondre, a través de l’EGM i de la resta dels 
seus estudis, com és el consum de mitjans de comunicació a 
Espanya d’una forma objectiva i independent, tasca que resulta 
fonamental per a el sector de la comunicació i la publicitat a 
Espanya.

L’Associació celebra també altres aniversaris aquest any en 
què ha desenvolupat activitats, productes i serveis en els quals 
ha estat involucrada a demanda del mercat: les 20 edicions de 
la seva enquesta AIMC a Usuaris d’Internet, Navegants a la 
Xarxa, estudi pioner a analitzar els hàbits i comportaments de 
la població espanyola amb el mitjà Internet; els 15 anys d’AIMC 
Marques, estudi mitjana-producte que ofereix una àmplia infor-
mació sobre l’exposició de la població espanyola als mitjans de 
comunicació; seus consums de productes i serveis, i altres va-
riables actitudinals i d’opinió; 25 anys com a auditors de Kantar 
Media; i 6 anys com a auditors de comScore.

Una altra àrea fonamental per AIMC és l’auditoria i la certifi-
cació. Des de fa 25 anys, per mandat dels nostres associats, 
exercim com a auditor tècnic del sistema d’audiometria de te-

levisió i també abordem la certificació dels mesuradors digitals 
(Nielsen, comScore), així com altres projectes que estan en 
desenvolupament. (Foto: Gorka Zumeta)
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Marta Ariño: “Les revistes tenen un 
prometedor futur”
Per Miguel Ormaetxea i Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-Tics

Economista de formació i periodista de cor, Marta Ariño porta 
des dels 18 anys gestionant 
grups i mitjans de comu-
nicació de tota mena. Ara 
està al capdavant de Zinet 
Media Group, el nom actual 
de l’antiga GyJ Espanya. Ha 
aconseguit que en ple tsuna-
mi digital lesseves marques 

estiguin en negre. Ens explica les claus del futur d’un negoci 
que molts donen per acabat, però que té més futur que mai... si 
hi ha algú com ella darrere.

Creus que el paper té futur?
I tant! Estic convençuda que les revistes amb contingut de 
qualitat, que satisfacin la necessitat bàsica de l’ésser humà 
d’aprendre, formar-se, entretenir-se i informar-se, amb trajec-
tòria i història, tenen un prometedor futur.

Creus en el paper no diari.
Sí, insisteixo en la qualitat del contingut, el paper és un canal de 
distribució, actualment tenim la gran sort de disposar de molts 
altres canals de distribució per als nostres continguts. El repte 
és fer-los rendibles.

A Zinet Media, tenim marques molt potents, molt prescriptores, 
però no perdem de vista que el nostre objectiu passa per la 
sostenibilitat del negoci, cal ser rendibles. No és rellevant que 
ho siguem ara o l’any que ve, el que m’interessa és el projecte 
a mig termini. No viurem del que ens deixin Google i Facebook. 
Hem de posar en valor el contingut, racionalitzar els costos i 
buscar noves fonts d’ingressos. Aquest és el nostre treball. Re-
vistes com Beef o Menta són de nínxol, cares, amb gran qualitat 
en els seus continguts, cuidades en l’edició, en el tipus de pa-
per, en la presentació, són un plaer per als sentits. Ens agrada 
tocar-les, ens encanta llegir-les i ens apassiona veure les fotos 
i les il·lustracions, són “objectes d’art”. Sí, crec que les revistes 
tenen un llarg recorregut.

A Media-Tics hem entrevistat a importants directius de 
mitjans de comunicació i hem detectat que la majoria són 
molt conservadors, tot just arrisquen. Potser per això Es-
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panya estigui endarrerida en la taxa d’ingressos digitals 
sobre ingressos totals. Cal invertir per donar la volta a la 
situació. La transformació digital és cara, tot i que tampoc 
requereixi grans inversions.
Crec que la majoria estem invertint en la transformació digital 
des de fa molts anys. La transformació digital s’assembla a la 
rehabilitació d’una Masia Rural del segle XVIII (rialles). Si vols 
estar al dia, amb l’última tecnologia, necessites invertir de for-
ma continuada i sistemàtica, i resulta molt costós. Tenim clar 
que nosaltres no podem competir amb els grans players. La 
nostra tasca és trobar l’equilibri en el repartiment de la inversió, 
amb objectius de curt, mitjà i/o llarg termini, aquest món està 
ple de grans veritats, mentides i miratges perquè com tot és 
nou, tot és prova i error.

Què fareu quan Amazon, Facebook i Google es convertei-
xin en editors?
Aquests tres exemples són grans plataformes digitals que ofe-
reixen continguts, productes i serveis, gairebé tots de tercers, 
hi ha creació pròpia en contingut audiovisual en format sèrie 
o pel·lícula. No sé si em fiaria d’unes notícies publicades sota 
aquestes marques... Ser editor implica molt més que aconse-
guir una audiència i oferir-li un contingut. Significa tenir una línia 

de treball enfocada a informar, formar i entretenir, tenir l’objectiu 
d’aconseguir una relació útil i humana amb els lectors i una 
marca que mantingui la imparcialitat i/o especialització enfront 
del que significa ser o pertànyer a qualsevol dels tres gegants 
que esmentes. Potser acabin comprant editors, és un rumor 
recurrent en els últims anys...

Què opines de que Facebook hagi llançat Grow, una revista 
en paper?
Doncs em reafirmo en el que s’ha dit abans, llarga vida a les 
revistes en paper i amb bon contingut. Fins i tot Facebook es 
llança a imprimir revistes! Crec que ON [en línia] i OFF [offli-
ne] són complementaris, l’objectiu és satisfer les necessitats 
d’informació de l’audiència en qualsevol lloc i en qualsevol ca-
nal. Ens interessa estar sempre en contacte amb els nostres 
lectors.

I què opines de que Apple vulgui fer el Netflix de les revis-
tes? Perquè Tim Cook està en això i fins i tot Microsoft està 
en el tema de les notícies.
Anem a veure què acaben fent i com evoluciona. Per ara, tant 
Google com Facebook són receptors-transmissors dels contin-
guts dels editors. I llegint les últimes notícies sobre Facebook, 
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en què un grup de treballadors es queixa del “filtratge” de les 
notícies que publiquen... Crec que és bàsic que els editors se-
guim fent la nostra feina.

Hi ha moltes pressions per part de marques i empreses. 
Creu que la informació mai havia estat tan malament com 
ara?
Crec que en el món de les revistes la informació segueix mante-
nint el nivell de qualitat que sempre ens ha distingit. Les nostres 
marques són molt prescriptores, la gent confia en els nostres 
continguts, i el nostre principal actiu és la confiança que els 
nostres lectors dipositen en les nostres capçaleres. El nostre 
objectiu és perseverar en aquest nivell de confiança. Volem que 
ens segueixin llegint, en qualsevol dels canals en els que pu-
bliquem, durant molts anys! Avui dia hi ha tal allau d’informació 
i desinformació que l’usuari acaba acudint on sap que la infor-
mació és veraç, de qualitat, i contrastada. Les marques de Zinet 
compleixen aquests requisits.

Mira, Muy Interesante’ supera els 8,3 milions de seguidors a 
Twitter, és la revista d’Europa amb més seguidors. És clar que 
no podem baixar el nivell de qualitat del que publiquem, en una 
ocasió vam tenir un error tipogràfic i vam rebre centenars de 

tuits; la veritat, ens va agradar comprovar el atents i intel·ligents 
que són els nostres lectors. Les marques necessitem seguir 
mantenint la qualitat del contingut, donar servei a la nostra au-
diència. Això és el que hem de fer com a editors i sense cap 
tipus de traves.

Parles de fer continguts de qualitat però com es fa sense 
diners?
Hem de buscar noves línies d’ingressos per poder ser soste-
nibles en el temps. Reinventar-nos. Aquest tema passa per 
un canvi cultural important. El més difícil de gestionar aquests 
anys són els equips humans, el canvi ha estat tan radical que hi 
ha persones en els equips que l’han pres com una oportunitat; 
altres, no. Gestionar aquestes actituds, unes positives i ober-
tes, altres totalment reactives, és fonamental per al futur de la 
companyia.

I les empreses que estan pràcticament trencades? És un 
cercle viciós: en estar en aquesta situació, rebaixen qualitat.
És complicat. Cal treballar molt, no perdre mai l’esperit i sobre-
tot, com deia abans, tractar de gestionar el canvi cultural que 
aquest nou ecosistema porta amb si. Sí o sí cal seguir reinven-
tant i cal seguir treballant amb creativitat i professionalitat.
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Quants periodistes tens?
Treballem amb més de 100 periodistes, entre personal de plan-
tilla i col·laboradors.

Quins consells donaries als periodistes per adaptar-se al 
canvi i al que estan demandant les empreses editores?
No sé si puc donar consells als periodistes perquè no ho sóc, 
però com a visió global a la vida, sí que puc dir que hauríem de 
contemplar aquest nou ecosistema com una àrea amb moltís-
simes oportunitats, on convé tenir la ment oberta i afrontar els 
reptes en positiu . Jo crec que és fantàstic poder viure aquest 
moment, és apassionant. Aquests canvis són per gaudir-los, 
aprendre i fer coses que mai vam imaginar que podríem fer. La 
possibilitat que tenim ara de crear continguts amb rapidesa i 
qualitat no l’havíem tingut mai abans. El temps de llepar-nos les 
ferides ja va quedar enrere.

(...) 

Per què les revistes femenines se centren molt en moda 
i bellesa, com si a les dones només els interessessin 
aquests temes?
No és veritat, però la moda i la bellesa són una part rellevant 

dels continguts que atreuen no només a les lectores, també 
als anunciants. És cert que potser les revistes femenines d’alta 
gamma tenen seccions que a priori es poden semblar, però 
cada capçalera té la seva pròpia personalitat, i he de dir-te que 
són revistes molt diferents, amb un posicionament divers.

Quin és el vostre repartiment d’ingressos?
Està igualat, 50% distribució i 50% publicitat, de la qual el 70% 
és impresa i el 30% és digital.
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La publicitat discrimina els majors de 
50 anys
Per Ipmark

Tot i representar el 40% de la població espanyola i constituir el 
motor que tira de l’economia nacional, els majors de 50 anys 
(no diguem els ciutadans que han superat els 65) tenen una 
presència gairebé testimonial en els anuncis. En el cas de les 
dones, la discriminació és encara més escandalosa. En la pu-
blicitat, ser dona i major de 50 anys suposa un doble estigma.

Un estudi de Sra.Rushmore ha tret a la palestra aquesta dis-
criminació alhora que incideix sobre el paradoxal de la mateixa 
ja que estem parlant d’un col·lectiu enorme, en expansió i amb 
més poder adquisitiu que la resta el que hauria de situar-lo en el 
punt de mira de les accions comercials dels anunciants.

No obstant això, només el 11% dels personatges que veiem en 
els anuncis superen els 50 anys . La dada ha estat constatat 
per l’agència publicitària després d’analitzar una mostra de 250 
anuncis de més de 30 marques diferents, dels 10 majors anun-
ciants d’Espanya el 2017, emesos en canals nacionals entre l’1 
de febrer de 2017 i el 28 de febrer de 2018, i que representen el 
14,4% de la inversió en mitjans gestionada al país.

La visibilitat dels ciutadans sènior és encara menor en el cas 
dels majors de 65 anys (que suposa només un 3%) o de més de 
75 anys (l’1%), si bé representen el 10 i el 9% respectivament a 
la piràmide demogràfica.

Les dones majors de 50 anys es troben encara menys repre-
sentades que ells. De fet, no és casualitat que els sectors amb 
més personatges femenins (Neteja, Moda, Bellesa i Higiene), 
són també els sectors amb menys persones majors de 50.
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Els autors de l’estudi destaquen la incongruència existent en la 
realitat actual dels majors de 50 anys i la que reflecteix la pu-
blicitat, en la qual segueixen predominant els tòpics associats 
a la vellesa, mostrant a aquest col·lectiu com persones menys 
actives, més properes a les tradicions i més casolanes. Veure 
a aquest col·lectiu utilitzant les últimes tecnologies, practicant 
esport o viatjant és encara poc comú en els anuncis espanyols.

En general se’ls representa com a persones divertides, saluda-
bles i feliços però amb poques relacions d’amistat i enganxats 
als rols de pare/mare, avi/a i espòs/a, sobretot conforme l’edat 
avança, ja que s’interpreten encara menys papers

Els majors de 50 anys tenen un major protagonisme en la pu-
blicitat d’assegurances i finances (on suposen el 35% dels per-

sonatges), apostes (amb un 18%) i automoció (14%). Mentre hi 
ha en un altre tipus d’anunciants la seva participació és gairebé 
inexistent, com en bellesa i higiene, amb un 4%, o moda, amb 
el 7%, i altres en què fins i tot desapareixen completament, com 
és el cas dels productes de neteja.

Concretament, el segment en el qual més personatges d’entre 
50-60 anys es detecten és en el sector de l’automoció (38%), 
seguit dels anuncis relacionats amb apostes (28%). Mentres-
tant, el major nombre de rols jubilats es localitza en automoció i 
moda (els dos amb un 26%). Més cridanera és la concentració 
de perfils de gent gran (més de 75 anys) en les campanyes 
de telecomunicacions, que sumen el 77% dels personatges 
d’aquesta edat.

Com a conclusió general, l’estudi de la Sra. Rushmore adver-
teix que aquest col·lectiu està especialment infrarepresentat en 
la publicitat i no se li atorga el pes real que pot arribar pel que fa 
a consum, desaprofitant el seu potencial econòmic.

A més adverteix que la publicitat és un dels sectors en què la 
discriminació per edat o “discriminació per l’edat” és particu-
larment notable. Si bé l’envelliment de la població general ha 
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iniciat un moviment de major representació d’aquesta població 
, la realitat és que la publicitat segueix mostrant majorment gent 
jove com a encarnació del benestar i la felicitat.

  
Com a metodologia es va utilitzar un qüestionari amb una sèrie 
de criteris fixos d’anàlisi enfocat en els atributs dels personat-
ges representats i la relació entre ells, destacant el percentatge 
de visibilitat, el gènere, el sector del producte, la imatge i el 
paper caracteritzat, entre altres. Així mateix, es va prendre com 
a punt de partida la investigació “Presència i representació de 
la gent gran en la publicitat televisiva: el cas espanyol” d’Irene 
Ramos-Soler i María del Carmen Carretón-Ballester, de la Uni-
versitat d’Alacant. Us oferim l’estudi de Sra.Rushmore sobre els 
més grans de 50 anys CLICANT AQUÍ  (Gràfics: Ipmark-Sra.
Rushmore – foto: festasarria.cat)
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Estratègies per incrementar les 
subscripcions digitals: aprofundir en 
el local
Per Miquel Pellicer / bloc Miquel Pellicer.com

Per als editors que busquen desenvolupar una estratègia de 
subscripció digital més sòlida, l’informe del  Lenfest Institute 
que es titula Ingressos per lectors de subscripcions digitals (Di-
gital Subscription Reader Revenue) ofereix un ventall d’idees 
clares i que es poden dur a l’acció. Els punts de referència i les 
millors pràctiques en l’informe provenen de més de  500 editors  
en una àmplia gamma de diferents tipus de publicacions al llarg 
de diversos anys. Us confesso que m’ha semblat molt brillant 
dit informe. Per aquest motiu, a continuació m’agradaria des-
envolupar una anàlisi sobre aquest document que va una mica 
més enllà del notable article publicat com Digital subscription 
strategies: Key insights from over 500 publishers (en What’ s 
new in publishing).

L’informe del Lenfest Institute descriu com els ingressos publicita-
ris disminueixen en la indústria de les notícies, i per ser sosteni-

bles, les organitzacions de notícies han de trobar fonts d’ingressos 
digitals noves i recurrents. A més l’ús de bloquejadors d’anuncis fa 
necessari que els editors facin servir estratègies per desenvolupar 
afiliacions, subscripcions, murs de pagament. S’apel·la a la comu-
nitat de lectors perquè es converteixin en fans i membres actius de 
la comunitat al voltant dels mitjans de comunicació.

(Pèrdua d’ingressos per publicitat. Font: Lenfest Institute)
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Per tant, quins són els punts clau de l’informe del Lenfest Ins-
titute?: Compromís, conversió i retenció. Aquests són els tres 
pilars en què es basa una estratègia de subscripció digital reei-
xida. L’informe de l’Institut Lenfest aprofundeix en tots aquests, 
amb una gamma d’exemples i estudis de casos.

Més enllà dels murs de pagament durs.- La majoria dels dia-
ris nord-americans (78%) cobren per accés digital i la majoria 
(80%) fa servir el ‘model mesurat’ que preserva els ingressos 
publicitaris i el públic, mentre que només el 4% fa servir barre-
res dures de pagament (paywalls durs). El mesurament i els 
models de prova A/B permeten a les empreses periodístiques 
convertir amb èxit als seus usuaris més compromesos en subs-
criptors digitals de pagament sense perdre ingressos per publi-
citat, audiència o impacte, per exemple. 

Un subscriptor tipus.- L’informe també analitza les caracte-
rístiques d’un possible subscriptor. La probabilitat que un lector 
casual faci el canvi a ser un subscriptor pagant augmenta més 
quan:

• Llegeix més de cinc articles al mes
• Consulta diferents categories de contingut

• Accedeix al contingut a través de diferents plataformes
• Es geolocalitza en l’àrea del mitjà i llegeix notícies locals
• Se subscriu al newsletter del medi o accedeix a donar el seu 
correu electrònic
• Segueix al mitjà en les xarxes socials

(Perfil del subscriptor digital. Font: Lenfest Institute)

Quin tipus de continguts afavoreixen la conversió?.- 
L’informe sobre claus per incrementar les subscripcions digitals 
del Lenfest Institute apunta una dada rellevant: “Els usuaris que 
veuen regularment les notícies locals solen tenir entre 5 i 10 
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vegades més probabilitats de subscriure que els usuaris que 
veuen les notícies nacionals”.

D’altra banda, els models de subscripció digital inverteixen cada 
vegada més en contingut únic i distintiu que brinda als lectors 
d’una perspectiva original. És una cosa rellevant si tenim en 
compte la tendència actual de potenciar ‘long tail’ a través de 
replicar notícies d’agència que incrementen el volum de contin-
guts però no la rellevància d’aquests en molts mitjans digitals.

D’altra banda, l’informe apunta una cosa que faria molt feliç al 
consultor Jeff Jarvis (vegeu El periodisme de serveis, segons 
Jarvis), que porta molts anys pregonant: els subscriptors po-
tencials es subscriuen a les notícies com a servei. El periodis-
me com a servei  periodisme com a servei, un àmbit potencial 
de desenvolupament per a les bones pràctiques dels mitjans 
que potencien la seva comunitat.

Aprofundir en els temes locals.- Què entenem per “contin-
guts rellevants per al dia a dia”? No ens quedem només amb 
la idea d’informació meteorològica, trànsit o passatemps. També 
continguts sobre nous negocis, construcció, canvis ambientals o 
econòmics. De la mateixa manera, informació sobre política local 

-la que afecta assumptes sobre educació, desenvolupament veï-
nal o seguretat ciutadana-. Contingut local, a més, sobre esport 
escolar o cultura popular. Hi ha bons exemples que apunten la 
importància de la informació més pròxima a la nostra comunitat.

A més, els editors han de dissenyar una estratègia per oferir als 
seus subscriptors més compromesos un producte digital que vul-
guin consultar cada dia per consumir continguts interessants dia 
rere dia. Cal revolucionar la recurrència per incrementar la co-
munitat que desenvolupada al voltant d’un mitjà de comunicació.

I com explicàvem al principi, compromís, conversions i retenció són 
els tres pilars bàsics per a una estratègia de subscripció digital amb 
èxit. A cada pilar hi ha unes bones pràctiques a tenir en compte.

(Funnel per en-
tendre el camí 
per aconseguir 
subscriptors com-
promesos. Font: 
Lenfest Institute)
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Accions per millorar el compromís.- Fonamental. 
L’engagement, com apunta l’informe, és fonamental. Com po-
tenciar-lo? Algunes recomanacions que s’inclouen:

• Invertir en una estratègia de newsletters d’alta qualitat. Pensar 
en butlletins diaris, alertes de breaking news i tot allò que pugui 
fer créixer les bases de dades. 
• Millorar la experiència d’usuari dels vostres diferents canals, 
sobretot, tenir en compte lloc web i app nativa. Cal estar atent 
a la qualitat dels nostres productes des del punt de vista de la 
nostra comunitat.
• Proporcionar recomanacions de continguts excel·lents. Cal 
invertir en els continguts de qualitat i aquella informació útil i 
valuosa per als nostres consumidors.
• Desenvolupar i executar una estratègia social media i que pro-
mocioni la recerca de nous públics a través de les xarxes.
• Establir objectius clars i KPI que potenciïn una major partici-
pació. No val simplement pensar en el trànsit. No tractem als 
usuaris com números.
• Cal potenciar que la redacció entengui i estigui conjugada per 
aconseguir les mètriques definides.
• Accions per millorar la conversió

L’informe dóna pistes per millorar la conversió, un dels punts 
clau de l’estratègia de subscripció. Algunes idees:

• Cal identificar els teus clients i quina proposta de valor oferei-
xes a cada segment.
• Millorar la interfície de subscripció a través de proves.
• Simplificar les ofertes i opcions de subscripció.
• Crear i executar un calendari de comercialització anual, in-
cloent promocions i descomptes.
• Optimitzar les oportunitats de conversió per cerca orgànica, 
en xarxes socials, correu electrònic i altres canals.
• Experimentar el mesurament dinàmic.

Accions per millorar la retenció.- L’informe també cita algunes 
claus per millorar la retenció dels subscriptors. Per exemple:

• Conèixer els motius de cancel·lació de subscripcions, impa-
gaments o altres factors que disminueixen la base de dades del 
nostre mitjà. Una altra vegada, mesurar, mesurar i comprendre.
• Contactar amb subscriptors cancel·lats per entendre com es 
pot millorar la vinculació i els productes que s’ofereixen.
• Educar la redacció. Mostrar els continguts que atreguin més 
als subscriptors i fer pedagogia conjunta amb l’equip que forma 
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part d’un mitjà.
• Trobar patrons comuns entre els usuaris que no podem rete-
nir.

En definitiva, l’informe Digital Subscription Reader Revenue del 
Lenfest Institute (que us oferim gratuïtament CLICANT AQUÍ) és 
una excel·lent eina de consulta per a periodistes, mitjans de co-
municació i professionals que entenguin la necessitat de crear 
compromisos autèntics, de qualitat i transparents. L’informe 
mostra el valor de crear comunitat per sobre d’aspectes pu-
rament quantitatius. Com s’apunta en l’informe, “les subscrip-
cions digitals fan que servir al periodisme de qualitat per als 
lectors sigui la seva principal prioritat comercial”.
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Piqué i el periodisme
Per Albert Sáez, director de l’Institut de Recerca en Comunica-
ció Blanquerna-URL / Slownewsblog

El futbolista Gerard Piqué és una de les celebrities més actives 
a les xarxes socials en què intervé regularment amb un estil 
molt personal (gairebé 2.500 tuits i prop de 16 milions de se-
guidors) i sobre temes molt personals (la seva dona, la cantant 
Shakira, més de 5.000 tuits i gairebé 47 milions de seguidors). 
És un autèntic influencer en la comunitat global del Barça. Des 
del passat mes de maig, Piqué festeja amb la possibilitat de 
crear “el seu propi mitjà de comunicació”. Arran d’una notícia 
falsa, difosa per la premsa sensacionalista anglesa i viralitzada 
per la premsa esportiva espanyola, sobre la seva presumpta 

caça conduint a gairebé 200 quilòmetres per hora, el defensa 
blaugrana va llançar un dard contra els mitjans i els periodistes: 
“Ara us explicaré com funciona gran part de la premsa avui en 
dia -va explicar en una sèrie de tuits-: Un paparazzi et fa una 
foto parlant amb els Mossos d’Esquadra. El paparazzi s’inventa 
que anava a 190 km/h i que em van treure 6 punts de carnet 
per poder vendre les fotos per 1.500 euros. Tot mentida. Un 
mitjà anglès compra les fotos sense importar-li la veracitat de 
la història. la majoria de mitjans d’aquest país difonen la notícia 
sense corroborar la informació. Tot per obtenir més clics. El mal 
ja està fet i ningú fa res per canviar aquesta dinàmica. El meu 
objectiu en els pròxims mesos és crear un mitjà de comunica-
ció que sigui diferent, veraç, autèntic i dels jugadors. Estic fart 
“. El seu anunci avalava la tesi cada dia més estesa sobre la 
possible extinció de la intermediació dels mitjans per la seva 
progressiva pèrdua de prestigi, confiança i capacitat de gestió 
de la informació. No només Piqué es planteja aquesta possi-
bilitat, també ho fan multitud de moviments socials i de grans 
empreses.

Només dos mesos després d’aquell anunci, Piqué va tornar 
a saltar a la palestra al anunciar en el seu compte de Twitter 
(la mateixa en la que en ocasions anteriors havia explicat, per 
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exemple, el naixement dels seus fills) que el brasiler Neymar es 
quedava a el Barça. Ho va dir el 23 de juliol, quan la marxa del 
davanter no s’havia fet oficial i la comunitat global del Barça era 
un formiguer de rumors. Finalment, Neymar va fitxar pel PSG. 
Piqué va guardar silenci fins que va comparèixer en roda de 
premsa el passat 12 d’agost i aquestes van ser les seves expli-
cacions: “No va sortir bé la jugada. Va ser com quan et marques 
un farol en una mà de pòquer i no surt bé. Jo no sóc un mitjà de 
comunicació i no he de donar notícies ni ser portaveu de ningú 
“. I en un curiós doble revés en relació a les seves declaracions 
de maig va rematar la feina amb un retret als periodistes per 
creure’l no contrastar la seva informació.

Hi ha el convenciment general que Piqué acabarà creant 
aquest mitjà de comunicació que va anunciar. De fet, participa 
com a empresari en diverses start-up digitals i aquest passat 
mes de juny va acudir a un curs de comunicació a Harvard. 
L’experiment pot resultar summament interessant. La línia edi-
torial sembla clara: “defensar als jugadors”, però l’interessant 
serà veure la pràctica informativa. Piqué associa un mitjà de 
comunicació a “donar notícies”, “verificar” i “contrastar” la infor-
mació. I entén que el seu compte de Twitter no és un mitjà de 
comunicació perquè el pot utilitzar per llançar “farols” o “pres-

sionar”. Un cop més ens trobem davant usuaris de la informa-
ció que mantenen una guerra oberta amb els mitjans als que 
critiquen per fer allò que ells mateixos practiquen a les xarxes. 
Molts periodistes s’han enfadat amb Piqué quan ho haurien de 
fer amb ells mateixos i amb els seus mitjans. L’arrel del proble-
ma és determinar si els comptes de les celebrities a les xarxes 
socials poden ser tractades com una “font” o com un “testimo-
ni”. Abdicar d’elles és impossible, perquè la informació o desin-
formació que acullen ja està en la ment del públic i la interven-
ció del periodisme en la conversa pública ha de partir d’aquesta 
premissa, però tractant-la de manera diferent a com ho faria un 
mitjà tradicional. Concretant, les cometes d’un tuit de Piqué no 
tenen el mateix valor informatiu que les seves cometes en una 
roda de premsa o en una entrevista. Són contextos diferents. 
D’aquí neix el periodisme, ho faci Piqué o la premsa sensacio-
nalista impresa. El problema de la veracitat és comú.
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