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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: World Press Trends 2018: Mesurar el valor de la confiança
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els diaris es dirigeixen cap a l’obscuritat postimpressió? 

COMUNICACIÓ DIGITAL
Units per dotar de més confiança al mitjà online

PUBLICITAT I MÀRQUETING
S’ha acabat l’optimisme o només estem sent cauts?

NOVES EINES
Societat digital a Espanya: molt compromís, poca realitat

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
A Finlàndia: ajuda a crear vincles emocionals amb l’edició digital

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El congrés de Regulació Publicitària Digital mostra preocupació pel que fa a l’impacte de la normativa d’e-privacy
TRIBUNA: Un relat pels mitjans de proximitat pirinencs
ENTREVISTA: Juan Tortosa: “En aquest país, periodistes i polítics han confós els papers”
ANÀLISI: La notícia de demà i la d’ahir
DOSSIER: Per les fake news, els lectors cada vegada més desconfien de les xarxes socials
OPINIÓ: El lamentable ocàs de l’imperi Planeta i una nova evidència que el talent no s’hereta
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World Press Trends 2018: Mesurar el 
valor de la confiança
Per blog.Wan-Ifra

L’impacte de la confiança  en l’execució de notícies i els 
ingressos de les empreses de mitjans de comunicació a tot el 
món  és innegable, d’acord amb els resultats de l’últim informe 
de les tendències mundials de WAN-IFRA.

L’Associació Mundial de Diaris i Editors, gran organisme 
internacional de mitjans de comunicació, acaba de publicar 

el seu informe anual d’avenços i oportunitats per a la premsa, 
disponible per a socis. Amb el lema “Mesurant el valor de la 
confiança”, l’informe analitza les dades recopilades de l’enquesta 
anual de WAN-IFRA de més de 70 països, a més de les idees 
i dades dels seus socis globals, inclosos ZenithOptimedia, 
IPSOS, PwC i Chartbeat. 

Aquest any, l’informe fa especial èmfasi en el valor de generar 
confiança en els lectors, a més de la important evidència 
estadística que la confiança té un impacte en els ingressos, 
World Press Trends informa sobre els indicadors clau de 
rendiment de 2017. A continuació, recollim algunes dels 
principals dades de l’informe:

Circulació enfront dels ingressos per publicitat
Des de 2013, les audiències generen més ingressos que els 
anunciants, i segons l’informe, aquesta tendència continuarà a 
mesura que els editors centrin la seva atenció en una estratègia 
més enfocada encara en l’usuari.  En 2017, els diaris i mitjans 
de comunicació globals van generar 150,2 milions de dòlars 
en venda de premsa i subscripcions i ingressos per publicitat; 
87.200.000.000 van provenir de la impressió i la circulació 
digital, mentre que 67.800.000.000 van provenir de la publicitat.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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A mesura que les fonts d’ingressos tradicionals continuen reduint-
se, l’incentiu per accelerar la innovació creix, especialment a la 
banda digital, on es produeix la major part del creixement. Si 
bé els editors s’enfoquen més en les audiències, la publicitat 
encara proporciona ingressos significatius i els diaris fiables 
seguiran sent atractius per a les marques de qualitat.
 
Edició impresa davant ingressos digitals
Tot i la preocupació que envolta l’ecosistema de publicitat 
digital, els ingressos per publicitat digital continuen creixent a 
tot el món (5,38% el 2017). Però gran part del creixement en la 
despesa global en publicitat es destina principalment a gegants 
tecnològics.

Els ingressos digitals continuen creixent a una taxa de dos 
dígits, amb un increment interanual del 18,4%. Malgrat tot 
el creixement en els ingressos digitals, a nivell mundial, la 
impressió encara representa gairebé el 90 per cent dels 
ingressos generals dels editors.

Circulació i abast global

Si bé la venda de l’edició impresa roman relativament estable a 
tot el món, (segons PwC, el 2017 va disminuir lleument (0.2%), 
WAN-IFRA creu que aquesta lleu disminució es deu en gran 
part a les xifres reportades de l’Índia, on la impressió va tenir 
una gran caiguda: 26 per cent. “Les fonts allà diuen que això 
és una anomalia i aquestes xifres haurien de repuntar el 2018”, 
apunten.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Pagament per continguts digitals
A mesura que disminueixen els corrents d’ingressos tradicionals, 
el pagament per continguts digitals no és l’únic element que s’ha 
de tenir en compte per a compensar aquestes disminucions, raó 
per la qual moltes editorials intenten diversificar els seus fluxos 
d’ingressos, fins i tot en negocis no tradicionals. Però moltes 
altres parts del món han començat a cobrar pel contingut i estan 
investigant estratègies digitals. El pagament per continguts 
continua creixent a un ritme constant, principalment a partir dels 
esforços intensificats a Europa i Amèrica del Nord. 

Altres idees clau:
La confiança en els mitjans pot estar en un mínim  històric, però 
la confiança en els periodistes i el periodisme de qualitat està 
augmentant, especialment en comparació amb les plataformes. 

Els ingressos generals de la indústria (fluxos d’ingressos primaris) 
es van contraure en un 1.8%, en gran part a causa de la contínua 
disminució en els  ingressos per l’edició impresa, que encara 
representen al voltant del 90% dels ingressos dels editors.

Els editors continuen centrant la seva atenció en  un model 
comercial més enfocat en l’usuari i en el consumidor, com ho 

demostren els ingressos d’audiència de  87 milions de dòlars en 
comparació amb als 63 milions de la publicitat.

Si bé la publicitat impresa segueix caient (dos dígits en molts 
països occidentals) i el creixement de la publicitat digital és 
lenta, aquests ingressos encara representen gairebé el 42% 
dels ingressos generals dels editors .

Tot i l’agitació que hi ha al voltant de la publicitat digital, la 
despesa global total en publicitat segueix creixent i per competir 
amb els gegants de la tecnologia, les  editorials estan formant 
aliances publicitàries en tot el món.

És més probable que els usuaris accedeixin directament als diaris 
(principalment des de dispositius mòbils)  que als  llocs  socials. 

Tot i les dificultats que travessen els diaris impresos en gran 
part del món, investigacions recents mostren  que el temps 
dedicat a l’edició impresa enfront de la digital no té comparació.

Els editors han  accelerat la innovació en la recerca de la 
transformació digital, però la pregunta persistent és: estan sent 
prou ràpids?

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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La capacitat d’un editor per a transformar-se sota aquesta llum 
depèn d’una sèrie de factors regionals, nacionals, socials i 
polítics, segons la investigació.

“Per a la premsa, assegurar una relació de confiança amb la 
seva audiència no només és un imperatiu econòmic, sinó també 
una obligació social i democràtica”, diu en l’informe Vincent 
Peyrègne, CEO de l’Associació Mundial de Periòdics i Editors 
de Notícies (WAN- IFRA). 

“L’anàlisi de World Press Trends d’aquest any mostra que la 
manca de confiança pot afectar els editors on més els fa mal, 
amb les seves audiències i anunciants, el que repercutirà en 
els ingressos. I, potser més profundament, els està costant 
un paper central i fonamental en les seves comunitats i en la 
societat en general”, indica.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2018-facts-and-figures
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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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Els diaris es dirigeixen cap a 
l’obscuritat postimpressió?  
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Amb la disminució de la circulació impresa i el mercat publicitari 
imprès, els diaris de molts països estan sota pressió. Alguns 
-com Finlàndia Taloussanomat i La Presse de Canadà- han 
decidit deixar d’imprimir i sortir només en línia. Uns altres, com 
el Sydney Morning Herald, debaten si seguir o no. Els diaris que 
han premut l’interruptor solen pintar una imatge rosada d’un 
futur digital sostenible i rendible. 

Un estudi de Neil Thurman i Richard Fletcher, investigadors de 
la Universitat de Londres i del Reuters institute, respectivament, 
analitza el què passa quan els diaris deixen l’edició impresa. El 
treball  examina la realitat darrere el mirall a través d’un estudi 
de cas de The Independent, un diari nacional del Regne Unit 
d’interès general que només va ser digital al març de 2016. 
Calculem que, malgrat que el seu net britànic no disminuís l’any 
després de la seva detenció impressió, el temps total amb el 
públic independent britànic va caure un 81%, una disparitat 
causada per enormes diferències en els hàbits dels lectors en 
línia i d’impressió. 

Això suggereix que quan els periòdics es connecten a Internet, 
només poden tornar a entrar al negre, però també han perdut 
bona part de l’atenció de la qual havien gaudit. A més, encara 
que The Independent està servint almenys un 50% més de 
navegadors a l’estranger, ja que només està en línia, és difícil 
determinar la influència relativa d’aquest creixement del canvi 
organitzatiu intern i dels factors externs, com el “Trump Bump” 
del consum de notícies. 

Per aprofundir en l’estudi CLICAR AQUÍ. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2018.1504625?scroll=top&needAccess=true
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La noticia més rellevant del moment

La periodista del Washington Post, Margaret Sullivan, és 
rotunda quan escriu que “el planeta està en un camí ràpid cap a 
la destrucció. Els mitjans de comunicació han de tractar-ho com 
si fos l’única història que importa”. És a dir, per Sullivan el canvi 
climàtic és la noticia més rellevant del moment.

L’informe de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic afirma 
que el planeta té tot just 10 anys per aconseguir tenir el canvi 
climàtic sota control, abans que comenci un dany irreparable. 
Aquí, Sullivan ens diu que “ell món té tot just 10 anys per 
aconseguir el canvi climàtic sota control, abans que comenci 
un dany irreparable al problema que requereix atenció constant 
pels mitjans de comunicació”.

El problema requereix una atenció constant pels mitjans de 
comunicació, que no s’està rebent. Com el planeta, els mitjans, 
especialment dels Estats Units, necessiten un canvi radical per 
mitigar la crisi que s’acosta. Els periodistes i les corporacions 
de notícies haurien de avançar-se i saber com explicar la major 
història dels últims temps d’una manera que fomenti el canvi en 
la població. Us oferim l’article sencer del Post CLICANT AQUÍ. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Foto: misteriosocultos.
com)

Els consells de premsa condemnen 
les amenaces a la llibertat d’expressió

Els consells de premsa europeus han condemnat les pressions, 
censures, amenaces i actes de violència contra la llibertat de 
informació que han augmentat darrerament en diversos països 
i estan arrelant en altres de llarga tradició democràtica, com 
ara Àustria. Els assassinats de professionals i les pressions 
sobre mitjans de comunicació incòmodes per els poders 
públics i privats han disparat les alertes de les organitzacions 
autoreguladores de la premsa, reunides a Hèlsinki la setmana 
passada amb l’assistència de 57 delegats de 33 països. El 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/the-planet-is-on-a-fast-path-to-destruction-the-media-must-cover-this-like-its-the-only-story-that-matters/2018/10/08/f806a7f0-caea-11e8-a3e6-44daa3d35ede_story.html?noredirect=on&utm_campaign=9a2a674dd3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_09_12_10&utm_medium=email&utm_source=API%20Need%20to%20Know%20newsletter&utm_term=.e16a22eb3efe
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Consell de la Informació de Catalunya va estar representat pel 
seu president, Roger Jiménez.

A la mateixa reunió es va suggerir la creació d’una comissió a 
les xarxes socials amb especial jurisdicció sobre els continguts 
de les plataformes, la protecció del copyright i dels reguladors, 
promoure les bones pràctiques i finançar projectes independents 
investigadors… Abordar, en fi, els canvis estructurals als que 
s’enfronta el sector de la premsa amb la promoció d’un clima 
divers i plural.

Els consells de premsa també palesaren la seva preocupació 
per l’ús d’algoritmes a càrrec de plataformes com Facebook, 
Google, Twitter i d’altres que acaben prenen decisions que 
afecten els ciutadans i les seves vides. Són mecanismes 
ocults responsables del que veiem al mur o a Youtube, o quan 
introduïm una paraula al cercador de Google. (Font: FCIC)

Última Hora celebra 125 anys de 
periodisme

Última Hora, la capçalera degana de les Balears, compleix 125 
anys. I per posar punt final a un any d’actes i celebracions, el 
diari acaba d’inaugurar “Última Hora, 125 Anys de Periodisme”. 
Es tracta d’una exposició que fa un recorregut per les notícies 
publicades al llarg d’aquests 125 anys, el que suposa també 
una mirada a la història de les Balears durant més d’un segle. 
La mostra més també recorre la història interna del propi diari 
al llarg d’aquests anys.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Va ser el passat 1 de maig quan es van complir 125 anys des 
que l’editor Josep Tous tragués al carrer el primer número 
d’Última Hora. Després, seria l’editor Pere A. Serra el que el 
1974 el convertiria en el primer diari de l’arxipèlag balear. Els 
seus responsables recorden que al llarg de la història, el diari 
“no ha fallat ni un sol dia en la seva aposta per la informació 
al llarg de tres segles, al llarg dels quals ha afrontat conteses, 
problemes de proveïment, salts tecnològics i tot tipus de reptes 
en els quals la qualitat informativa i l’aposta per les noves 
tecnologies han estat una constant”.

Aquest 2018 ple de celebracions, va arrencar el passat 11 
de gener amb la Gala Inaugural de 125 Aniversari, a la qual 
succeirien diferents exposicions amb portades, per exemple, 
representatives del diari, l’estrena d’un documental ‘Ultima 
Hora: 125 anys d’històries’ , esdeveniments culturals, solidaris i 
esportius de primer ordre. (Font: AMI)

Presidència licita el servei de press 
clipping
El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació 
per a l’adjudicació del servei de confecció d’un dossier de 
premsa diari per a la Direcció General de Comunicació del 
Govern. El pressupost de licitació és de 61.200 euros (sense 
IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats 
més). El termini per presentar ofertes finalitza el 26 d’octubre.

L’adjudicació es divideix en tres lots. El primer inclou 17 
capçaleres de premsa diària d’àmbit català i estatal: La 
Vanguardia, El Periódico, Ara, El Punt Avui, Vilaweb Paper, El 
País, El Mundo, ABC, La Razón, Expansión, El Economista, 
Cinco Días, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Regió7, 
Segre i La Mañana. El lot 2 és per a 18 capçaleres de premsa 
comarcal no diària: Diari de Manlleu, Diari de Vilanova, El 3 
de Vuit, El Ripollès, El Vallenc, Hora Nova, L’Ebre, L’Eco de 
Sitges, L’Informador de Martorell, La Comarca d’Olot, La Veu 
de l’Anoia, La Veu de la Segarra, Nova Conca, Nova Tàrrega, 
Setmanari de l’Alt Empordà, Setmanari Montbui, Torelló i El 
9Nou. El tercer i darrer lot comprèn cinc diaris esportius: Mundo 
Deportivo, Sport, As, Marca i L’Esportiu.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El pressupost de licitació és de 36.000 euros per al lot 1; 18.000 
euros per al 2, i 7.200 euros per al lot 3. No hi ha limitació 
d’adjudicació de lots a una mateixa licitadora. La mesa de 
contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta 
econòmica (fins a 40 punts), la reducció del termini d’entrega 
del dossier (10 punts) i les condicions tècniques (50 punts). 
(Font: Comunicació 21)

Els amos d’Europa Press remunten la 
facturació per primera vegada des de 
2010
La societat capçalera de l’agència Europa Press, Heredia 3G, 
torna a agafar ritme en el negoci després de diversos anys en 
hores baixes. De fet, la seva divisió de mitjans de comunicació 
va tancar el 2017 amb un increment del 3% en el seu import 
de facturació, en línia amb l’evolució dels tres últims exercicis.

D’acord amb l’últim informe de comptes presentat davant 
el Registre Mercantil, els amos d’Europa Press van obtenir 
uns ingressos globals de 20,8 milions d’euros. Aquesta xifra 
representa un lleuger creixement de l’1% respecte al 2016. En 

qualsevol cas, es tracta de la primera millora interanual en la 
seva facturació des de 2010, any en què va arribar als 26,2 
milions d’euros.

Europa Press Notícias va obtenir uns guanys de 474.884 euros 
el 2017, davant els 683.177 euros de l’any anterior. Aquest 
resultat va ser superat per la divisió de delegacions, que va 
generar un resultat de 1,9 milions d’euros, el que va representar 
una caiguda del 14%; i comunicacions, que va guanyar 501.825 
euros, un 2% més. (Font: Dircomfidencial)

Vacarisses licita els serveis periodístics 
i d’assessorament en comunicació

L’Ajuntament de Vacarisses ha obert el procés de licitació 
per adjudicar els serveis periodístics i d’assessorament en 
comunicació. En concret, els treballs comprenen el servei 
personalitzat d’assistència local, la gestió integral de la revista 
mensual El Terme, el manteniment del web vacarisses.cat, 
gestió de les xarxes socials municipals, disseny i manteniment 
de la imatge corporativa, gestió publicitària, i estratègia de 
rellançament de Vacarisses Ràdio.
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El pressupost de licitació és de 20.713,09 euros (sense IVA) 
per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats més). El 
termini per presentar ofertes finalitza el 25 d’octubre. La mesa 
de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració 
l’oferta econòmica (fins a 70 punts), l’experiència en el sector 
(25 punts) i la qualificació professional del personal (5 punts). 
(Font: Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Units per dotar de més confiança al 
mitjà online
Per Interactiva Digital

La indústria de la publicitat mostra la seva unitat davant un 
dels seus grans reptes, com millorar la visibilitat en la publicitat 
digital, amb projectes a futur com abordar la seguretat de la 
marca i el frau. Dimarts, dia 16, la indústria de la publicitat es 
va donar cita al Campus Repsol mostrant la seva unitat davant 
un dels seus grans reptes: com millorar la confiança en el mitjà 
online. Com va manifestar en la seva benvinguda la presidenta 
de l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), Begoña Elices, 
els més importants agents de valor de la cadena publicitària, 

representats en la Comissió d’Indústria Publicitària (CIP) per 
les principals associacions i organitzacions del sector, afronten 
els reptes de la publicitat en línia a present i futur per a dotar de 
major confiança al mitjà digital.

Les directores generals de l’Associació Espanyola d’Anunciants 
i de Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), Lidia Sanz i 
Reyes Justribó, respectivament, van esbossar el panorama del 
que parteix el mercat espanyol amb una inversió en digital de 
1.708 milions d’euros en 2017, fet que suposa un 30% del total 
de la inversió publicitària i un creixement del 9,3% sobre l’any 
anterior. En mercats com el d’USA o el Regne Unit representa 
un 40 i un 50% respectivament amb taxes d’ascens continuat. 
Però, amb un greu problema en comú en tots els mercats 
internacionals: un alt grau de desconfiança respecte a la 
credibilitat, transparència i seguretat de la publicitat digital. Per 
l’any 2025, la Federació Mundial d’Anunciants (WFA), amb més 
de 60 països representats, ha estimat que el frau digital podria 
arribar als 50.000 milions de dòlars i, fins i tot, si no es prenen 
mesures, podria arribar als 150.000 milions. Les marques al 
Regne Unit ja van perdre l’any passat més de 700 milions 
d’euros en anuncis no vistos. I, en 6 anys hem passat de 21 a 
616 milions d’internautes que utilitzen adblockers.
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Rafael Martínez de Lucas, Programmatic Leader a Amnet Iberia, de 
Dentsu Aegis Network, va afirmar que tot va esclatar al desembre de 
2014 amb el reporti de Google en què afirmava que el 56% dels anuncis 
que es mostren no són vistos. I, en 2016 va arribar la tempesta amb 
l’anàlisi sobre una infinitat de problemes tècnics relatius a la publicitat 
digital: discrepància entre eines de mesurament, formats que no es 
mesuren, mala latència, dificultats amb la publicitat programàtica, 
divergències amb les resolucions de pantalles, pàgines web amb el 
80% de iframes, tag asíncrons, diferents maneres de navegació i un 
llarg etcètera que augmenta en mòbils i apps i que va sembrar el 
terreny per intentar estandarditzar una sèrie de paràmetres, partint de 
la referència internacionalment més reconeguda i aplicada als Estats 
Units, la Mitja Rating Council (MRC).

A partir d’aquí es va començar per identificar les impressions 
llançades, les mesurades i les vistes, aplicades a display, a 
vídeo ja formats llargs. I, amb un requisit indispensable per 
fer creïble aquest mecanisme tècnic d’estandardització de 
normes, que estigui sempre auditat per un tercer independent. 
També va ser realitzar un `benchmark’ (mitjana de referència) 
sobre la visibilitat mitjana general, per dispositiu i per format, 
en col·laboració amb les principals tecnologies de mesurament 
presents a Espanya, analitzant la seva evolució en el temps.

Es va coincidir amb el sentiment general de la CIP, tot 
destacant la importància de guiar-se per la auditoria d’un tercer 
independent que proporciona confiança i genera transparència.

La visió internacional la van aportar Olivier Daufresne, director de 
projecte internacional CESP-França; Alison Fennah, Executive 
Business Advisor d’IAB Europe; i Richard Foan, President de 
JICWEBS, que van ser presentats per Maylis Chevalier, Country 
Manager en Ligatus Spain, primera plataforma de publicitat 
programàtica nativa a Europa.

Daufresne (CESP-França) va presentar Digital Ad Trust, una 
iniciativa del mercat francès en què participen l’Association of Online 
Service Publishers (Geste); Unió des Annonceurs (UDA); l’IAB 
francès, i la Autorité de Regulation Professionnelle de la Publicité 
(ARPP), promoguda pel CESP, associació sense ànim de lucre que 
reagrupa els interessos d’aquests col·lectius i és responsable de 
la auditoria anual de cada mesurament d’audiència de referència 
a França. A nivell internacional, el CESP avalua regularment els 
sistemes de mesurament d’audiència en més de 20 països.

Igualment, Fennah (IAB Europe) va exposar els seus objectius 
basats en poder aconseguir una inversió més segura en 
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Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb 
els altres. Això és el que ens permet avançar. Per això hem 
canviat la nostra forma de fer les coses, basant-nos en
la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la 
nostra energia, podrem crear un futur millor.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
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publicitat digital amb diverses fases de desenvolupament 
encaminades primer a reduir les discrepàncies de mesurament 
ia desenvolupar una certificació de la visibilitat a nivell 
paneuropeu i, en segon lloc, a crear unes guies per definir la 
visibilitat de les impressions.

Si és el cas, els fundadors de la European Viewability Steering 
Group (EVSG) han estat el IAB Europe, l’European Association 
of Communications Agencies (EACA), i la World Federation of 
Advertiser (WFA) amb l’objectiu de portar els mercats europeus 
cap el desenvolupament de les millors pràctiques ia aconseguir 
la certificació , així mateix, sobre les àrees claus: entorns, 
elements mesurats, mesurament, transparència i cobertura, 
experiència d’usuari i trànsit no humà.

Finalment, Foan (JICWEBS) va destacar igualment la 
necessitat de l’existència d’un sistema de supervisió de les 
bones pràctiques i de la transparència de la compra-venda 
de la publicitat digital. Les entitats que formen part d’aquesta 
JICWEBS són l’Association of Online Publishers (AOP), 
l’Incorporated Society of British Advertisers (ISBA), l’IAB UK, i 
l’Institute of Practitioners in Advertising (IPA), que es basen en 
tres principis que va destacar Foan: 1. realisme sobre idealisme; 

2. la transparència construeix confiança; 3. cal tenir estàndards 
globals per poder aplicar també en mercats locals. JICWEBS 
se centra principalment en vídeo i mètriques de publicitat, 
seguretat de la marca, visibilitat i antifrau.

Consens i compromís de la indústria publicitària
Per finalitzar la sessió d’aquesta trobada, es va celebrar la 
taula de debat “D’on venim, on som i què ha de ser diferent a 
partir d’ara”, amb la participació de Núria Giménez per part de 
AEA, de Pablo Alonso per AIMC, de Rafael Martínez per AM, de 
Jesús Carrera per IAB Spain, i de Manuel Sala per OJD. Tots 
els participants van estar d’acord que encara queda molt per 
fer perquè la transparència i l’optimització de les campanyes 
sigui 100% real; no obstant això, sí que s’està en el millor punt 
de partida per aconseguir-ho, però cal tenir en compte que cal 
anar pas a pas des d’un punt de vista realista, que no creu 
frustració, mala experiència de l’usuari, ni intrusió, tot i que 
contemplant com lògica l’exigència màxima de l’anunciant que 
necessita traslladar l’eficiència de la visibilitat a increment en 
vendes.

S’està en el camí de crear l’entorn més favorable per a la marca 
sense perdre de vista que el consumidor estigui sempre al centre 
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de l’objectiu, de manera que cal conèixer els seus desitjos, 
comportament, navegació, experiència i oferir-li continguts 
rellevants. En definitiva, oferir publicitat responsable i amb una 
freqüència d’ús raonable, el que equival a menys impressions 
servides però útils i rellevants, desinflant la bombolla de la 
visibilitat.

També en aquest debat es va plantejar la possibilitat de, com 
existeix en altres països, comptar amb un segell d’homologació, 
com un mecanisme d’adhesió pel qual s’accepta aquesta 
garantia, debat que continuarà en el si de la CIP que 
determinarà sobre això. Per tant, consens i compromís són dos 
dels conceptes bàsics per aconseguir generar major confiança i 
que la inversió en publicitat digital segueixi augmentant.  (Foto: 
Interactiva Digital)

L’estratègia d’email màrqueting de 
Politico

Segons la revista de periodisme polític Politico, centrar-se en un 
nínxol i un objectiu dóna molt bons resultats. Així, el newsletter 
London Playbook, de Politico, ha arribat als 30.000 subscriptors 

un any després del seu llançament. D’altra banda, Brussels 
Playbook, una eina fonamental per als que treballen a les 
institucions europees compta amb més de 80.000 subscriptors. 

L’expansió internacional del mitjà nordamericà de periodisme 
polític ha estat molt rellevant en els últims anys. El fet de poder 
comptar amb recursos de 300 periodistes a Washington, més 
de 70 a Europa i 10 a Londres, significa que l’equip editorial està 
col·laborant cada vegada més en històries de tots dos costats. 
Trobareu més informació CLICANT AQUÍ. (Font: Digiday) 
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El Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ), llança una nova subscripció 
digital

A partir d’ara, tots els textos de Faz.net i les aplicacions 
corresponents estan disponibles amb l’oferta F + per un 
preu setmanal de 2,95 euros, el que permet l’accés sense 
restriccions a tots els articles de FAZ.net. La nova oferta 
alliberarà més de 500 publicacions al mes, accessibles només 
als lectors de pagament, que seran recognoscibles per la icona 
vermella “F +”. Els continguts de pagament de FAZ.net són 
peces exclusives i especials com ara informes de fons, anàlisis, 
comentaris i informes. Els articles provenen tant del diari com 
de la redacció FAZ.net, així com del  Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, Frankfurter Allgemeine Woche i Frankfurter 
Allgemeine Quarterly. 

La subscripció F + costa 2,95 euros a la setmana del primer 
any i 4,95 euros a partir del segon any. F + és gratuït durant 
els primers 30 dies. La facturació es fa mensualment. F + es 
pot cancel·lar en qualsevol moment fins a un dia abans de la 
propera facturació. Els subscriptors de la FAZ digital i, així, 

també del document electrònic del FAZ reben automàticament 
i sense costos addicionals l’accés a l’oferta F +. L’oferta s’inicia 
en una fase de prova beta de dues setmanes. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Com Buzzfeed arriba al públic a casa 
a través de la seva sèrie de pop-doc 
de Netflix Follow This
BuzzFeed News ha fet brillar els seus reporters en el seu propi 
programa de Netflix, que permet a les audiències seguir el seu 
treball a mesura que exploren les cultures i comunitats que van 
sorgir a Internet. Ara, en la seva segona sèrie, “Segueix això”, 
els periodistes de Buzzfeed News, com l’escriptor de cultura 
superior Bim Adewunmi, realitzen una sèrie d’activitats, des de 
disparar una pistola fins a muntar a cavall i cotxe, explorant 
temes com els supervivents africans-americans i els amish 
indústria de la novela romàntica.

L’objectiu és fer que el públic faci un viatge visual a través de 
la vida d’un periodista i demostri les experiències que sovint 
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els periodistes tenen per obtenir una història. Més informació 
AQUÍ. (Font: Journalism)

En marxa la 10a edició de la Catosfera
  
Girona s’ha convertit per quart any consecutiu en el centre 
neuràlgic del debat sobre Internet amb la celebració de la 
Catosfera 2018, la qual compta amb la col·laboració de l’AMIC, 
entre d’altres entitats. Aquesta 10a edició va començar ahir, 
dijous, i acaba demà, dissabte, 20 d’octubre, a l’Auditori Josep 
Irla de Girona. Disposa d’un programa centrat en l’1 d’octubre 
de 2017 i com aquell dia va influir en el periodisme, drets civils 
i xarxes socials.

La Catosfera fou inaugurada amb la taula rodona El Periodisme 
després de l’1 d’octubre, en la qual es va debatre sobre el canvi 
en el tractament informatiu després de l’1-O de l’any passat, i 
on intervingueren els periodistes Ariadna Oltra, Quico Sallés i 
Mariola Dinarès, la sots directora de eldiario.es, Neus Tomàs i 
el fotoperiodista, Jordi Borràs.

A l’edició d’enguany s’aborda la conjunció entre comunicació 
i Internet en diferents àmbits com la música, el feminisme, la 
gastronomia o els joves. Els nostres lectors poden consultar el 
programa complet AQUÍ. (Font: Redacció AMIC)

Prensa Ibérica estrena Neo Motor, nou 
canal sobre el món de l’automòbil

Prensa Ibérica, el grup de comunicació referent a la premsa 
regional ha presentat Neo Motor, el seu nou projecte amb el qual 
pretén unificar totes les seves redaccions al voltant del món del 
motor i crear una autèntica comunitat de lectors al voltant del 
sector de l’automòbil. Aitor Moll, conseller delegat d’EPI fou un 
dels encarregats de presentar Neo Motor, el nou projecte de la 
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companyia. Ell mateix ha declarat en l’acte de presentació que 
el sector del motor s’ha convertit en una prioritat absoluta en 
l’estratègia informativa de la companyia. Moll ha definit aquest 
nou projecte de Premsa Ibèrica, com “una iniciativa global i 
multimèdia, fruit de l’aposta de Premsa Ibèrica per la informació 
de valor afegit, la transformació digital, les sinergies de grup i la 
integració transversal de les nostres redaccions”.

Els responsables de Neo Motor seran els periodistes de tot 
el territori espanyol que pertanyen a les diferents capçaleres 
de Prensa Ibèrica. Aquest nou projecte comptarà amb dues 
versions: una en paper, representada en una revista de 40 
pàgines i que tindrà el seu primer número disponible per al 
públic a finals de novembre, i una segona versió digital, que es 
veuran recolzatdes en suport audiovisual i en xarxes socials. 
Juan Ramón Rodríguez, director comercial i corporatiu de la 
companyia ha assegurat que l’àmbit online i offline aniran de 
la mà en aquest projecte que pretén abastar les notícies més 
rellevants del sector, tant en l’àmbit local, com en el nacional. 
(Font: Prnoticias)

La premsa lleidatana dels segles XIX i 
XX, digitalitzada per l’IEI

El Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs (IEI) impulsa la segona fase del projecte 
de digitalització dels fons, per fer-los accessibles i facilitar-ne 
la consulta des de l’anomenat Repositori Obert de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs (repositori.fpiei.cat). En aquest sentit, als 
títols de premsa històrica incorporats a finals del mes de març 
també se sumen altres publicacions periòdiques conegudes de 
la ciutat de Lleida del segle XIX, com El Loredan, La Luz, La Mala 
semana, El obrero católico, Orden, El Pacto, El Pasatiempo, El 
Perro, la Revista de Lérida, la Revista del Colegio de Primera 
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i Segunda Enseñanza de Lérida, Semanario administrativo, 
Semi-semanario ilerdense, Sentido común o La Veu del Segre.

En aquest sentit, també s’ha incorporat al Repositori Obert 
una col·lecció que forma part del llegat Tarragó, onze dibuixos 
i tretze gravats, tots de petit format del pintor Carlos de Haes, 
un dels paisatgistes més importants de la segona meitat del 
segle XIX. La voluntat d’aquest projecte és difondre i promoure 
el patrimoni local. (Font: Segre)

El Boston Globe ja té 100.000 
subscriptors digitals

El diari nord-americà Boston Globe ha complert les previsions 
que va fer a finals de 2017 el seu editor, Brian McGrory: 
aconseguir 100.000 subscriptors digitals en el primer semestre 
del 2018. L’any passat va créixer un 26%, fins quedar-se en 
95.000, mentre que 2016 el va acabar amb 72.889. El ràpid 
creixement està ajudant a compensar les pèrdues ocasionades 
pel descens de les vendes del paper i la caiguda de la publicitat, 
però alguns experts pensen que mantenir el ritme d’obtenció de 
nous subscriptors digitals és una tasca complexa que requereix 

una combinació d’esforç i màrqueting, i més quan es tracta d’un 
diari regional. 

Un dels majors reptes és compensar la rotació de subscriptors, 
ja que molts s’abonen per les ofertes i se’n van quan finalitzen i 
puja el preu. La subscripció al Boston Globe costa 27 dòlars al 
mes (al voltant de 23 euros). McGrorycalcula que amb 200.000 
subscriptors digitals el diari podria sobreviure i ser rendible. 
(Font: Press Gazette)

Castellón Plaza, nou diari del grup 
Ediciones Plaza

El grup Ediciones Plaza, de capital 100% del País Valencià 
i editor dels diaris  Valencia Plaza,  Alicante Plaza  i  Plaza 
Deportiva  (digitals) i de la revista  Plaza  (paper), ha creat 
la nova capçalera Castellón Plaza, que s’ha estrenat aquest 
dimecres i ahir, dijous, va llançar seva primera portada 
matutina. Està format per una selecció de notícies, reportatges 
i anàlisis empresarials, polítiques, socials, culturals i esportives 
des d’una òptica pròpia i diferenciada de la premsa tradicional.
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Des de la mateixa portada, els lectors poden subscriure’s 
gratuïtament al butlletí diari que a partir de les 7 del matí es 
distribuirà per correu electrònic amb totes les novetats del 
dia. Castellón Plaza està dirigit per Ángel Báez, periodista de 
reconegut prestigi a Castelló després d’una llarga experiència 
al capdavant de mitjans de comunicació. (Font: Extra Digital)
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S’ha acabat l’optimisme o només 
estem sent cauts?
Per Pepe Martinez, Business Development / Kantar Millward 
Brown 

Abans de vacances es respirava el moment d’optimisme 
que recollia l’últim informe Perspectives del Consumidor, 
on podíem respirar el clima de confiança que regnava entre 
els consumidors. De fet, la valoració del moment de compra 
era llavors la més positiva de l’última dècada, dada que ens 

feia presagiar un tercer trimestre marcat per una millora en el 
consum a casa nostra.

No obstant això, el tercer i penúltim informe de l’any de Kantar 
Millward Brown mostra una lleugera caiguda de l’optimisme 
dels espanyols sobre les seves perspectives econòmiques, 
acompanyada d’una pitjor valoració del moment de compra. 
Acabat l’estiu, afrontem l’últim període de l’any amb menys 
optimisme, tot i que mantenint-nos sempre en nivells positius.

I és que, segons podem observar en l’estudi dut a terme 
al setembre, en el tercer trimestre augmenta el nombre de 
consumidors que creuen que la sortida de la crisi està encara 
lluny i, sobretot, descendeix el dels que creuen que estem 
iniciant la recuperació.

Ha afectat a les marques aquestes “pitjors perspectives” que 
trobem en els consumidors? No sembla ser així. Malgrat un 
menor nivell d’optimisme, vam comprovar que la línia que 
recollien els informes anteriors continua la seva progressió, i 
que les marques conegudes segueixen la seva lenta tendència 
a incrementar la seva preferència entre els consumidors, 
mentre que les marques de la distribució segueixen una 
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tendència descendent , en aquest cas també lenta. Actualment 
un 37% dels consumidors opina que és millor comprar 
marques conegudes perquè són més segures, mentre que un 
26% prefereix comprar marques blanques, ja que ofereixen 
garanties i són més barates, situant-se al mateix nivell que el 
percentatge de persones que és partidària de comparar entre 
diverses marques abans de comprar.

Aquestes dades de l’últim informe no han d’alarmar, ja que si 
bé poden estar suggerint un debilitament moderat del consum, 
sembla que es tracta d’una actitud de precaució davant un 
clima informatiu actual una cosa negativa, un “esperar i veure” 
com evolucionen les coses, però des d’una actitud tranquil·la 
i previnguda . Així doncs, nosaltres també ens quedarem 
esperant a l’últim informe de 2018, on podrem comprovar si 
aquest lleu retrocés continua o torna a canviar la seva direcció.

Podeu accedir a l’última edició de l’informe Perspectives del 
Consumidor AQUÍ.

Un ebook analitza les tendències en 
màrqueting i comunicació digital

Per sisè any consecutiu, l’agència de comunicació Best 
llança un nou ebook amb les “Tendències en Màrqueting i 
Comunicació Digital per a 2019: la generació que transforma 
la tecnologia”. Continuant l’esperit crític i reflexiu de les seves 
anteriors edicions, en aquesta ocasió han participat més d’una 
quinzena de professionals del sector.

La redacció d’aquest ebook compta amb l’anàlisi de 17 
tendències en què els autors han aportat la seva visió i 
experiència per visibilitzar els propers passos del sector en 
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el futur més proper. Joan Costa, doctor honoris causa per la 
Universitat Jaume I, signa el pròleg d’aquesta obra que es 
divideix en els següents deu punts clau que marcaran l’agenda 
del màrqueting i la comunicació digital al llarg de 2019:

1. Les empreses optaran per un llenguatge multidimensional, i 
els seus dircoms hauran d’aprendre a conviure amb els social 
bots alimentats per la intel·ligència artificial.

2. Ens centrarem en l’ús responsable de la tecnologia, i fins i tot 
la intel·ligència artificial viurà el seu propi procés d’humanització.

3. Però la tecnologia cedirà part del protagonisme als valors 
del que comuniquem. Amb els millennials de rerefons que es 
fan grans.

4. Per captar l’atenció del públic serà essencial descobrir noves 
fórmules amb un comú denominador: entretenir.

5. Hi haurà espai per tractar el futur de les apps que perdran la 
seva hegemonia davant l’avanç dels Mini Programs de WeChat 
i PWA (Progressive Web Apps).

6.Es parlarà de feminisme i del compromís social de les 
marques o el mer oportunisme.

7. La comunicació haurà de ser immediata -o no serà- i, a les 
fake news els plantarà cara el costat més amable de la xarxa.

8.S’introduirà el big data en l’organització d’esdeveniments, 
però la seva anàlisi i aplicació a la creació de continguts seguirà 
necessitant del criteri humà.

9. Els micromoments seran la peça fonamental per atraure els 
usuaris al consum de macrocontinguts.

10. Davant la pèrdua de confiança en les grans corporacions 
per part dels usuaris ens preguntarem com la recuperaran, amb 
una solució tan dadaista com partir de zero a l’hora de crear i 
comunicar.

La descàrrega de “Tendències en Comunicació i Màrqueting 
Digital per 2019: la generació que transforma la tecnologia” pot 
realitzar-se CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– foto: Xataca)
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La família Rodés fusiona Acceso i 
Digilant per formar la nova companyia 
Rebold

Acceso i Digilant s’han fusionat per formar Rebold, una nova 
companyia especialitzada en màrqueting i comunicació, 
basada en l’anàlisi de dades. Les dues empreses formen part 
del conglomerat ISP (Inversions i Serveis Publicitaris), controlat 
per la família Rodés. En aquest grup també s’inclouen altres 
empreses relacionades amb el màrqueting, com Antevenio o 
Anagram.

Fins ara, Accés estava especialitzada en l’escolta i anàlisi de 
continguts de mitjans i xarxes socials per generar insights i 
estratègies de màrqueting i comunicació per als seus clients. 
Digilant, per la seva banda, era una companyia dedicada a la 
compra programàtica.

Amb la unió d’aquestes dues empreses, neix Rebold amb 
l’objectiu de “crear oportunitats de creixement per a les marques, 
a partir del profund coneixement dels consumidors, tecnologies 
de màrqueting i els ecosistemes de dades”, segons expliquen 

des de la nova companyia. Les dues seus principals de la 
companyia són a Barcelona i a Boston. (Font: Dircomfidencial)

Els anuncis als mòbils superaran als 
dels mitjans tradicionals el 2020

Aquest any, els mòbils superaran la despesa dels anuncis 
de TV en més de 6 mil milions de dòlars, d’acord amb 
l’avançament de previsió de publicitat més recent. L’any 2020, 
el canal representarà el 43% de la despesa total dels mitjans 
de comunicació als EUA, un percentatge més gran que tots els 
mitjans tradicionals combinats.
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Fins i tot els llocs forts de la televisió, com ara esports en 
directe i notícies, comencen a moure’s en línia, i la gent els 
consumeix a través de dispositius mòbils. Les audiències 
segueixen abandonant els mitjans tradicionals i els anuncis 
publicats segueixen.

Segons les nostres estimacions, el mòbil representarà 76.17 
mil milions de dòlars nord-americans en 2018. Això és més que 
la televisió (69.87 mil milions de dòlars), i és significativament 
més que l’imprès (18,74 mil milions de dòlars), ràdio (14,41 mil 
milions de dòlars) i fora de casa (8.080 milions de dòlars).

Al final del període de previsió (2022), s’espera que la 
despesa en publicitat mòbil superi el doble del de TV. El canal 
compondrà $ 141,36 mil milions de despeses publicitàries 
dels mitjans de comunicació nord-americans, mentre que la 
televisió representarà 68,1 milions de dòlars. La previsió és 
que augmentarà el creixement per a mòbils, ja que empreses 
com Facebook i Google segueixen impulsant un creixement 
de dos dígits. Una part d’això està impulsada, per descomptat, 
pel creixement del video digital provinent de plataformes com 
YouTube i Facebook. (Font i infografia: eMarketer)

Mercedes-Benz, de la mà de Smartclip 
i Zeotap

Amb l’objectiu d’incrementar vendes del model de la furgoneta 
lleugera Citen, Mercedes-Benz Vans Espanya volia arribar 
a petites i mitjanes empreses per augmentar les visites a la 
seva pàgina web. Smartclip i Zeotap van plantejar un exercici 
a Mercedes per demostrar com es millorava el performance de 
les campanyes en impulsar els segments de data mitjançant el 
SSP del Publisher.
Gràcies a la data determinística provenint de les telcos, Zeotap 
és capaç de dirigir-se a qualsevol audiència amb una precisió 
del 94%. Tal precisió ha estat certificada per l’AIMC (Associació 
per a la Investigació de Mitjans de Comunicació) a Espanya. En 
aquest cas, el segment que es va utilitzar va ser el de “small 
business & freelance”, i Zeotap va garantir que s’aconseguís 
l’audiència amb màxima precisió.

Smartclip, per la seva banda, va ser la plataforma seleccionada 
per posar en marxa l’exercici i impulsar els segments proposats 
per Zeotap. La companyia compta amb més de 200 publishers 
premium categoritzats en verticals temàtics a través dels quals 
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aconsegueix arribar cobertures massives, així com la tecnologia 
i equip humà per optimitzar els resultats dins d’un entorn brand 
safe auditat per eines externes (Moat i IAS).

Mercedes ha experimentat un increment substancial en les 
seves principals KPIs, un 175% més de CTR i un 192% en els 
seus conversions (enteses com visites a la seva pàgina web). 
(Font: El Publicista)
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Societat digital a Espanya: molt 
compromís, poca realitat
Per Ipmark

  
El compromís digital dels espanyols està per sobre de la mitjana 
global, actitud que xoca contra l’escassa capacitat real del país 
per desenvolupar una economia digital solvent. Històricament, 
Espanya no ha prioritzat la seva inversió en R + D, factor 
que ens ha condemnat a un pobre acompliment tecnològic. 
Aquestes són algunes de les realitats exposades en l’Índex de 
la Societat Digital 2018, elaborat per Dentsu Aegis Network en 
col·laboració amb Oxford Economics.

Espanya registra un dels nivells d’inversió en tecnologia i 
innovació més baixos de tots els països analitzats per l’informe, 
només per sobre d’Itàlia i Rússia i per sota dels Estats Units, 
Regne Unit, Alemanya, Japó, França, la Xina i Austràlia.

Hi ha moltes àrees de millora i molt camí per recórrer perquè 
puguem rodejar-nos amb els líders de l’economia digital. Els 
fonaments existeixen, com demostra l’alt compromís de la 
ciutadania (el tercer entre els mercats analitzats) o un sector 
TIC relativament sòlid, però seran les empreses, sobretot, les 
que hagin de esforçar-se per avançar en innovació digital per 
tal de respondre a les demandes dels consumidors.

Espanya també presenta un rendiment molt feble en altres 
indicadors, com quadres d’elit d’especialistes digitals, 
tecnologies de frontera i digitalitzacions generalitzades.

Més de la meitat dels enquestats considera que ha de ser 
el Govern qui ha d’assumir la principal responsabilitat del 
reciclatge d’habilitats per tal de preparar la societat per a un 
món més dependent de la tecnologia. Per contra, menys de 1/5 
creu que és responsabilitat dels individus.
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Fortaleses.- A més de l’alt compromís dels ciutadans espanyols 
( el 48% confien que l’impacte de l’economia digital serà positiu 
en els propers anys ; al 72% preveu l’efecte positiu en un termini 
de 5-10 anys), hi ha altres aspectes tranquil·litzadors entre els 
resultats que l’índex de la Societat Digital 2018 registra per a 
Espanya.

Per exemple, l’Estat espanyol compta amb un marc legal i 
regulador d’una qualitat considerable respecte a la protecció de 
dades, únicament superat pel d’Alemanya.

El fet de comptar amb un sector TIC relativament solvent 
contribueix al fet que en termes del percentatge de participació 
del PIB real, el valor afegit d’aquest mercat sigui raonablement 
fort per a una economia del nostre tamany. En aquest sentit, el 
30% dels espanyols enquestats confia en el poder de l’economia 
digital com a font d’ocupació.

Recomanacions.- Els responsables de l’estudi fan una sèrie 
de recomanacions a empreses i institucions per millorar el 
desenvolupament digital d’Espanya:

1. Formació permanent en habilitats digitals. El 32% dels 
enquestats no creu que l’educació formal els hagi donat els 
coneixements digitals / tecnològics que necessiten.

2. Augmentar la transparència en l’ús de les dades personals. 
El 23% d’espanyols opina que les empreses són transparents 
en l’ús de les dades personals dels seus clients / usuaris, dada 
sota tot i que Espanya compta amb un marc legal i regulador de 
gran qualitat per a la protecció de les dades personals (segons 
The Web Index, 2014).

3. Desenvolupar entorns de treball que permetin als empleats 
utilitzar les seves habilitats digitals. Aquest informe mostra que 
molts professionals senten que els seus ocupadors no treuen 
tot el profit del seu talent latent. Només un 31% a Espanya dels 
que tenen capacitats digitals en la mitjana o per sobre d’ella, 
creu que els seus caps treuen profit.

Les marques, per la seva banda, poden habilitar programes 
que generin compromís digital amb tres enfocaments: generar 
confiança a través d’una major transparència; sent clars sobre 
el propòsit de la marca i augmentant l’impacte emocional dels 
productes i serveis digitals.
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Podeu llegir l’Índex de la Societat Digital 2018 a Espanya 
CLICANT AQUÍ (Il·lustració: Revista Rusa en España)

Ara, Snapchat permet als editors crear 
notícies en viu dels missatges dels 
usuaris

Snap està llançant una nova característica que permetrà a les 
empreses de mitjans de comunicació accedir a les publicacions 
públiques realitzades pels usuaris de Snapchat i empaquetar-
les en edicions centrades en esdeveniments en directe, notícies 
i altres temes.

La característica es diu Curated Our Stories i és una extensió 
de les històries en viu publicades de Snapchat, Our Stories, 
que Snapchat fa amb el dibuix de fotos i vídeos publicats pels 
usuaris de Snapchat, similar al producte de Twitter’s Moments. 
Un equip intern d’editors de Snap converteix aquestes 
publicacions públiques en edicions temàtiques vinculades a 
esdeveniments en viu, com ara els Jocs Olímpics o la NFL, així 
com notícies d’última hora. Les nostres històries són populars a 
Snapchat; 75 milions de persones van mirar aquestes històries 
públiques durant el passat mes, segons Snap. Amb l’expansió, 
Snap continuarà fent Our Stories, però ara deixa que els editors 
facin el mateix, començant amb un grup de 26 companyies de 
comunicació que van des de grans programadors de televisió 
com CNN i Viacom fins a editors de memes socials com Daquan.

A més de publicar aquestes edicions en Snapchat Discover, els 
editors també poden incorporar aquestes publicacions als seus 
propis llocs i aplicacions. Les edicions seran ad-supported, 
amb Snap gestionant les vendes i compartint els ingressos 
publicitaris amb l’editor (però no els creadors originals dels 
missatges, malauradament per a ells). Snap sol dividir els 
ingressos publicitaris de Discover amb empreses de mitjans, 
tot i que alguns editors han rebut divisions compartides més 
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favorables en el passat, segons fonts. Per als editors, Curated 
Our Stories pot ser atractiu perquè no requereix recursos o 
costos addicionals, a diferència de les edicions de descobriment 
intensives de recursos. Trobareu més informació en aquest 
link. (Font: Digiday – Il·lustració: Daily Express)

Premiere Rush CC, la nova eina 
d’Adobe per editar vídeo fàcil i 
ràpidament

Durant la seva 
conferència de creatius, 
l’empresa Adobe MAX, 
va anunciar una gran 
quantitat de novetats 
en el seu ja conegut 
suite CC, incloent 
grans actualitzacions 

per eines com Photoshop CC, Lightroom CC, Illustrator CC, i 
més. No obstant això, un dels anuncis que més va cridar la 
nostra atenció  va ser el nou Premiere Rush CC, una eina per 
a la creació de contingut bastant a prova de novells. L’han 

anomenat “una app d’edició de vídeo tot en un i fàcil d’utilitzar 
per als creadors en xarxes socials”.

Premiere Rush CC està pensat per compartir vídeo en 
plataformes com YouTube i Instagram de la forma més simple 
possible. Si ets un creador i no tens tempo o trobes una mica 
elevada la corba d’aprenentatge d’eines professionals com 
Premiere Pro, aquesta és la solució que ara proposa Adobe.

L’eina està dissenyada específicament per als creadors de vídeo 
en línia. Suporta captura, edició, color, àudio, i gràfics animats, 
a més que integra YouTube i Instagram per publicar directament 
a ambdues plataformes socials. Altres com Facebook, Twitter, 
Vimeo, Behance i snapchat també estan disponibles. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Adobe)

S’anuncia el programa Google News 
Initiative Cloud, per ajudar a editors

Google Cloud ha anunciat la creació del programa Google 
News Initiative Cloud, que té l’objectiu d’ajudar els editors a 
utilitzar Google Cloud perquè puguin posar en marxa solucions 
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creatives, tant per al negoci com a l’hora d’explicar les 
històries. Aquest programa donarà a les empreses dedicades 
a la informació amb menys de 1.000 empleats l’oportunitat de 
demanar un crèdit de fins a 100.000 dòlars a la plataforma de 
Google Cloud, així com fins a 50.000 dòlars en assistència per 
a la implementació del servei.

Això proporcionarà als editors una porta d’accés per introduir 
tecnologies que poden ajudar-los a construir negocis més 
sostenibles i proporcionar als lectors contingut rellevant, atractiu 
i personalitzat. Trobareu més informació en aquest link. (Font: 
Marketing News)

Les fotos en 3D arriben a Facebook

Facebook va estrenar una nova funció a nivell global. D’acord 
amb un anunci fet per la companyia de Mark Zuckerberg, ara 
els seus usuaris podran realitzar i compartir fotografies en tres 
dimensions. La funció està habilitada des de divendres passat. 
Tothom podrà veure les captures en 3D però només podran 
fer-les les persones que prenguin fotografies en mode retrat i 
doble objectiu.

“Simplement pren una foto en mode retrat usant el teu smartphone 
compatible amb doble objectiu, i després comparteix com una 
foto en 3D al Facebook on pots desplaçar, moure i inclinar per 
veure la foto en 3D”, explica la xarxa social en una publicació. 
De moment, les fotografies en 3D estan en mode prova per a 
alguns usuaris però s’espera que aviat s’estengui a tot el món. 
(Font: fayerwayer)
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A Finlàndia: ajuda a crear vincles 
emocionals amb l’edició digital
Per Mario R. García / El Blog Mario

Helsingin Sanomat es proposa ajudar al públic a establir 
una connexió emocional amb el seu producte digital, de 
la mateixa manera que els lectors sempre han tingut una 
connexió emocional amb el seu diari imprès. Heus aquí un 
article publicat per INMA que revela un pensament interessant 
que potser ens hauriem imaginat, però mai no hi hem prestat 
molta atenció: mentre els lectors de diaris tradicionalment han 
construït l’experiència de lectura amb les edicions impreses 
dels periòdics en les seves rutines, associant així una mena de 

Connexió ritual amb ella, no crec que això hagi passat encara 
amb les ofertes digitals dels diaris.

És cert que n’hi ha prou. Recordo tant la meva mare com el 
meu pare com a lectors de diaris àvids. Cada matí, el cafetó o 
el petit cafè cubà i la còpia del diari semblaven entrellaçats. Per 
al meu pare, fer els mots encreuats abans de les 10 de cada 
matí va ser, bé, una part de la rutina. Va ser llavors. Admeto 
que segueixo una rutina amb les meves publicacions digitals: 
en primer lloc, llegeixo diverses de les informacions/butlletins 
que rebo de The New York Times, El País, The Washington Post 
i el Wall Street Journal, juntament amb Axios. D’alguna manera, 
el ritual no és el mateix perquè vaig d’un títol a l’altre. Els meus 
pares, com molts lectors de premsa de la seva generació, 
tindrien només un diari complet, una marca, com a part de la 
seva rutina.

Això, per descomptat, és el que fa que la publicació dels diaris 
avui sigui un desafiament. Hi ara vaig pel  conegut i sempre 
experimentat diari finlandès, Helsingin Sanomat. L’equip 
del diari volia que la gent comenci a establir una connexió 
emocional similar amb l’edició digital com la que han tingut 
amb la impresa. L’equip va començar aquest projecte quan van 
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llançar la campanya “El món és més enllà de la informació”, 
amb l’objectiu de crear una forta relació emocional entre els 
subscriptors i el producte digital.

A través de dos anuncis de vídeo, un sobre la guerra i un 
altre sobre la desigualtat , l’equip va anunciar el llançament 
de la seva aplicació actualitzada i va comunicar el valor afegit 
ofert als lectors d’un món on gairebé totes les dades estan a 
només un clic. Segons l’equip: La idea bàsica dels vídeos es 
va convertir en mitjans en línia, socials, vídeo sota demanda 
i ràdio. Els objectius principals de la campanya eren obtenir 
més descàrregues d’aplicacions i subscriptors en línia, i 
especialment per atraure un públic més jove.

Des del principi, l’equip del Helsingin Sanoma sabia que els 
subscriptors tradicionals adoren els seus rituals matinals amb 
el diari. “Han construït els seus propis hàbits, generalment 
consistents en una tassa de cafè, un temps tranquil per a 
ells mateixos abans d’estar ocupats, i el diari. La connexió 
emocional amb la impressió és forta. El digital, d’altra banda, 
encara no està en aquesta posició: una connexió emocional 
amb la subscripció digital és una cosa que hem de construir”. 
Certament, construir una connexió emocional i un hàbit diari 

entre els lectors digitals més joves era un objectiu clau de la 
campanya.

“Volíem mostrar com els mòbils poden ser poderosos a l’hora 
d’explicar històries emocionals. Les històries importants i 
significatives són emocionals i us fan pensar, fins i tot en 
aquesta petita pantalla, i això ens pot ajudar a portar l’angle 
emocional al producte digital”. Aquesta campanya va assolir els 
objectius: el 48% va dir que la campanya els feia pensar i el 
40% deien que els feia sentir, els dos millors resultats en tres 
anys d’anàlisi de campanyes.

La campanya va ressonar molt bé, especialment amb l’audiència 
més jove. El vídeo de la desigualtat va tenir una sorprenent 
taxa de visualització del 54%, i el vídeo de guerra va tenir una 
taxa de visualització del 38% a YouTube en la segona ronda de 
la investigació qualitativa de la campanya mitjana. Els menors 
de 25 anys d’edat van ser especialment positius respecte a la 
campanya.

M’agrada el que he llegit sobre aquest esforç de l’equip de 
Helsingin Sanoma. També crec que podem contribuir a ajudar 
els lectors a fer connexions “emocionals” amb els seus diaris 
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digitals a través de butlletins informatius/reunions informatives. 
Tots estem interessats a obtenir informació de contingut acurat 
de les publicacions que ens agraden i respectar-les. Els butlletins 
informatius i les reunions informatives ho fan amb eficàcia. Ara 
veiem que hi ha altres maneres de començar a crear aquest 
enllaç emocional amb el nostre públic. El projecte Helsingin 
Sanoma val la pena llegir-lo i potser adaptar-lo localment.

Us oferim el reportatge publicat per INMA (International News 
Media Association) en aquest enllaç. (Foto:  Paris-North Cape 
Photo Rally)

I si un cercador avalués les notícies?

Deepnews.ai és un nou projecte periodístic que puntua la 
qualitat dels articles. L’objectiu és aconseguir que un algoritme 
diferenciï un article bàsic davant d’un valor afegit, tot i que els 
seus autors no volen pas que Deepnews es converteixi en un 
jutge del rendiment periodístic individual. La puntuació dels 
articles la utilitzaran altres aplicacions i serveis com a motors 
de recomanació o sistemes de curació. 

El model es basa en centenars de milers d’articles extrets 
d’un inventari de milions que s’agrupen en funció de diverses 
característiques com la profunditat, el partidisme, l’escriptura 
o el posicionament de les fonts en termes de reputació, etc. 
L’algorisme es nodreix d’articles provinents d’editors de 
notícies falses i notícies escombraries i de fonts d’alta qualitat 
indiscutibles.

El model principal de Deepnews actualment funciona de la 
manera següent: en una interfície dedicada (i protegida), l’usuari 
introdueix l’URL de l’article per avaluar, i després toca “Puntuar-
lo”. En una divisió de segon, la interfície torna una puntuació en 
una escala de 1 a 5. Si la puntuació es considera massa alta 
o baixa per l’avaluador, pot suggerir una correcció. Un element 
important: el públic mai no veurà les puntuacions. 
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Podeu obtenir més informació des d’aquest link. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Foto: Deepnews)

Els periodistes més influents de 2018 
(a Twitter)  

 

Com cada any, l’estudi 
#sociascene, que cada 
any realitza l’agència de 
comunicació apple tree 
Communications, detalla 
quins són els periodistes 

més influents d’Espanya en xarxes socials, on Twitter destaca 
per sobre de totes.

A la llista de 2018 amb prou feines hi ha sorpreses: el periodista 
més influent d’Espanya és Jordi Évole, que supera els tres 
milions de seguidors a Twitter;  després d’Évole se situen dues 
de les periodistes més aclamades d’Espanya: Ana Pastor i Júlia 
Otero, amb 2 i 1,7 milions de seguidors, respectivament. En 

quarta posició trobem Tomás Roncero, el periodista esportiu 
que escriu a As i col·labora habitualment en programes de 
televisió, que supera els 958.000 seguidors. Després d’ell, 
Ignacio Escolar, eldiario.es,  primer periodista d’un mitjà digital 
en la llista, supera els 898.000 seguidors a Twitter, on és una 
figura molt activa.

La llista dels 10 periodistes més influents la completen Josep 
Pedrerol, presentador d’El Xiringuito; Julio Maldonado Maldini 
(habitual en retransmissions relacionades amb el futbol); 
Susanna Griso (presentadora d’Espejo Público, a Antena 3); 
Pedro J. Ramírez (fundador i director del digital El Espanyol); 
i Carlos Herrera, presentador de Herrera en Cope. L’estudi 
de apple tree communications mostra els 20 periodistes més 
influents a Twitter, de manera que la resta de la llista es pot 
consultar CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estrategia – 
foto: Mediaset))
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Els periodistes gironins distingeixen 
Narcís Planas i JAP
La junta demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes 
ha decidit distingir el periodista Narcís Planas i l’il·lustrador i 
ninotaire Joan Antoni Poch (JAP) per les respectives trajectòries. 
Ambdós rebran el premi en la 30a edició de les Mosques de la 
Informació, que tindrà lloc el proper 25 d’octubre a la Casa de 
la Cultura de Girona.

Narcís Planas va treballar a Los Sitios i posteriorment al Diari de 
Girona, on va arribar a ser-ne director. A més, ha col·laborat en 
ràdios, televisions i digitals, i és president del consell assessor 
de la revista Bonart. Per la seva part, Joan Antoni Poch va 
publicar durant 18 anys diàriament La punxa d’en JAP a El Punt 
(i després El Punt Avui), fins que el passat juny es va jubilar. 
També és autor del personatge El Puntet, publicat a Presència, 
i del còmic Quima Guspira, entre d’altres.

Durant la vetllada es donaran a conèixer els guanyadors de la 
Mosca Grossa (als qui faciliten la tasca dels professionals de la 
informació) i la Mosca Borda (als qui la dificulten), votats pels 
col·legiats de la demarcació. (Font: CPC)

L’AMIC reconeguda en els premis VII 
premis Pompeu Fabra

 Amb motiu de l’Any Fabra, el jurat dels VII premis Pompeu Fabra 
ha decidit per unanimitat, fer una menció de reconeixement 
especial a les 214 entitats que formen part actualment del 
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, entre elles a 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació.

El lliurament dels premis se celebrarà el pròxim 23 d’octubre, 
al Teatre Nacional de Catalunya, en un acte president per la 
consellera de Cultura, Laura Borràs, acompanyada de la 
directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa. 
(Font: Redacció AMIC)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.- 
Barcelona. Dissabte 17 de novembre (de 09:00h a 13:00h) - La 
tecnologia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, tant a qui 
es dedica a informar com a qui es dedica a comunicar en un 
sentit més ampli. En aquest curs, Jordi Flamarich ens mostrarà 
com generar continguts efectius amb el mòbil.

YouTube per a periodistes creadors. Com treure’n 
profit.-  Girona. Divendres 26 d’octubre (de 15:30h a 20:30h)- 
YouTube és la plataforma de vídeos que molts usuaris utilitzen 
per mantenir-se al fil de la notícia o bé estar al corrent de 
campanyes corporatives. És per aquest motiu que creix el 
nombre de periodistes especialitzats en temàtiques; mitjans 
de comunicació; editorials; empreses o bé institucions. En 
aquest curs Ivan Comas ens explicarà com treure’n profit com a 
periodista, comunicador o gestor de continguts.

E-mail màrqueting amb Mailchimp.- Tarragona. Dimecres 24 
i 31 d’octubre (de 09:30h a 14:30h)
Girona. Dilluns 5 i 12 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - En 
aquest curs, a càrrec de 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.

Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook: passem 
a la pràctica.- Barcelona. Dimecres 24 i 31 d’octubre (de 
09:30h a 14:30h) - En aquest curs, impartit per Sílvia Llombart,  
treballarem sobre casos pràctics que durem a terme a classe, 
plantejarem situacions i aprendrem com comunicar a Twitter i 
Facebook a partir de la pràctica.

Webinar: Engagement en redes sociales y el ROE.- On line. 
Dijous 25 d’octubre (de 20:30h a 21:30h) - En aquest webinar, 
presentat per Pilar Yépez, descobrirem què és realment 
l’engagement, cambiarem la nostra manera d’entendre’l i el 
convertirem en un actiu de l’empresa que ens permeti defensar 
la nostra inversió en xarxes socials, amb els seus propis kpis 
i mètriques que podem avaluar segons els nostres objectius.

Els Bots en l’era de la comunicació digital.- Barcelona. 
Divendres 26 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Els bots (sistemes 
d’intel·ligència artificial que interactuen amb humans) s‘estan 
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apoderant poc a poc dels espais de conversa a les xarxes. És 
un fenomen imparable. En aquest curs, a càrrec d’Enrique San 
Juan, entendrem què són, en què s’estan aplicant, com ens 
poden afectar i de quina manera podem aprofitar aquesta nova 
tendència tecnològica al nostre favor.

Taller d’introducció al Wordpress.- 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, impartit per 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.

Com dissenyar un pla de màrqueting digital- Nivell avançat.- 
Barcelona. Dimarts 6 i 13 de novembre (de 09:30h a 14:30h) 
- Crear un pla de màrqueting digital és el primer pas per utilitzar 
els mitjans digitals i aconseguir els teus objectius empresarials. 
En aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de 
com elaborar un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens 
permeti marcar un camí clar, amb objectius específics i mesura 
de resultats.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és a 
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, 
i gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més 
informació i inscripció CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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El congrés de Regulació Publicitària 
Digital mostra preocupació pel que fa 
a l’impacte de la normativa d’e-privacy
Per IAB Spain

IAB Spain, l’Associació de la publicitat, el màrqueting i la 
comunicació digital a Espanya, va realitzar recentment el VII 
Congrés de Regulació Publicitària Digital, l’eix principal del qual 
va ser la normativa de protecció de dades i totes les novetats de 
la directiva d’e-Privacy. Hi van acudir més de 350 professionals 
del sector de la comunicació i la publicitat digital, el mitjà més 
important d’Europa, representant el 37% de tots els ingressos 
publicitaris i aportant 526.000 milions d’euros a l’economia cada 
any, generant sis milions de llocs de treball a la Unió Europea. 

Carlos Romaní Duplá, conseller industrial de Telecomunicacions 
i Audiovisual a la Representació Permanent d’Espanya 
davant la Unió Europea, va esmentar el seu interès de no fer 
geobloqueig per no discriminar els usuaris per la zona des de la 
qual accedeixin, i aconseguir que els comerciants es s’animin a 
vendre de forma transfronterera. A més va explicar la necessitat 
de no seguir operant amb lleis de 2002, i no s’ha d’esperar a 
una nova legislatura, s’ha de fer amb un marge de negociació 
suficient.

Després Duplá es va celebrar el debat sobre e-Privacy de 
IAB. A la taula es van tractar temes molt interessants i de 
preocupació respecte a si s’aproven les normes de privacitat 
tal com s’han plantejat, “amb les restriccions de les cookies, 
el negoci publicitari es veurà durament afectat”, afirmava Lidia 
Barrera (Unidad Editorial). Des del punt de vista de l’operador, 
“el tractament de les metadades és crucial, no només per a 
l’operació del servei, sinó per poder treballar amb aquests 
metadades per oferir serveis per a la societat”, va comentar 
Antonio Muñoz en la seva intervenció.

Daniel Solís (Havas Group), va indicar que “el seu sector està 
preocupat i que estan intentant investigar les noves eines de 
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privacitat per poder treure’n el millor rendiment. El principal 
interrogant és la relació amb el tractament de les dades que 
fan els seus proveïdors”. Paula Ortiz (IAB Spain) reflectia que 
“com més taxatiu sigui el reglament, més possibilitat tindrà de 
caducar”.

Jesús Rubí, adjunt a la directora de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades va oferir les novetats pel que fa a privacitat 
i perfilar detalls de la Llei de Cookies que s’està preparant a 
l’Agència, el principal objectiu és consensuar el RGPD amb la 
LSSI.

L’ètica de les dades i la intel·ligència artificial van ser temes a 
tractar al Congrés a càrrec de Javier Torres de Silva, Soci en 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo i Leonardo Cervera, director 
del Supervisor Europeu de Protecció de Dades. “La Intel·ligència 
Artificial és una realitat i hi ha programes amb més o menys 
sensibilitat ètica per prendre dades. Els que saben d’ètica diuen 
que no són un conjunt de regles preestablertes i dissenyades, 
per la qual cosa s’ha de treballar en cada cas de forma aïllada 
valorant el que és ètic en funció de cada criteri moral”, reforçava 
de la Silva en la seva intervenció. Per Leonardo Cervera, “des 
del Parlament Europeu es requereix que l’ús de la tecnologia 

sigui respectuós i sostenible. La tecnologia s’ha de emmotllar 
als nostres valors i lleis “.

Com ja és un clàssic del Congrés de regulació Publicitària 
de IAB Spain, set advocats TIC van exposar set temes legals 
d’actualitat en set minuts en la ponència titulada “Legal 
Roadshow”. El primer a sortir a l’escenari va ser Moisès Barri, 
lletrat del Consell d’Estat i expert en Dret Digital, que va tractar 
la robòtica i les tres propietats disruptives que posseeix: la 
problemàtica del maquinari i programari, la impredictibilitat de 
les màquines i el valor social que posseeixen. La desinformació 
en línia va ser tractada per Ofelia Tejerina, advocada de Noves 
Tecnologies, que va abordar el tema recordant que no és un 
tema nou i que ara se’ls demana a les plataformes que siguin 
els responsables de decidir quan una notícia és certa o no.

Juan Antonio Orgaz, co fundador i soci de League of Lawyers, 
va explicar les implicacions legals que afecten a la realitat 
els eSports. La Guia legal publicada el passat mes de Nens 
Influencers, va ser tractada al Congrés gràcies a Esther 
Martínez, professora i investigadora de la Universitat Rei Joan 
Carles. Andy Ramos, director del Departament de Propietat 
Intel·lectual, Industrial i NNTT en Bardají & Honrat, va resumir 
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en set minuts les implicacions i novetats legals respecte al 
copyright, i la Intel·ligència Artificial, va ser tractada per Paloma 
Llaneza, sòcia de Raona Legaltech, que va desgranar en la 
seva ponència com la IA s’ha convertit en una “commoditty” i 
encara no s’ha aprofundit en tots els aspectes que hi ha darrere 
d’ella. La ponència va finalitzar amb l’exemplificació de la 
neutralitat de la xarxa, gràcies a Eneko Delgado, soci d’Audens.

El Congrés va finalitzar amb la taula rodona sobre Blockchain 
i Publicitat formada per Almudena de la Mata, cofundadora de 
Blockchain Espanya, Cristina Villasante, Advocada IP / IT Écija, 
Juan Andrés Avilés, Industry Architects Manager for Enterprise 
Clients in Spain, Portugal and Greece d’IBM i moderada per 
Esther Paniagua. A la taula es van donar moltes pistes sobre 
bons usos de blockchain tant en la indústria de la publicitat, 
com aplicada a altres sectors com ara les ONG. (Foto: iabspain)
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Un relat pels mitjans de proximitat 
pirinencs
Josep Ritort i Ferrús, secretari general de l’AMIC

Viure als Pirineus arriba al número dos-cents, just quan se 
celebra la Fira de Sant Ermengol. Realment no podia ser un 
moment millor de l’any, perquè aquesta excel·lent fira del 
formatge ens explica molt bé cap a on ha d’anar el Pirineu i els 
seus mitjans d’informació.

Fa quinze anys que Viure als Pirineus, cada mes, està entre 
nosaltres i des de la proximitat ens explica què passa al Pirineu. 
Durant aquests anys els mitjans d’informació de proximitat del 
territori han fet una feina informativa immensa per explicar les 
coses que passen al nostre voltant. Però ho han hagut de fer 
amb molt esforç, amb el suport de molts col·laboradors voluntaris 
i, deixeu-m’ho dir, amb un escàs suport institucional per la 
importància real d’aquests mitjans a les nostres comarques.

  

Ara bé, un cop arribats als dos-cents números, ens correspon 
mirar endavant i pensar com han de ser els propers dos-cents 
números dels mitjans d’informació pirinencs. Al Pirineu li manca 
poder-se recolzar en uns mitjans més professionalitzats, 
més solvents, més potents i lliures, poder gaudir d’un model 
informatiu de proximitat adaptat a la realitat del Pirineu, en 
definitiva, uns mitjans que tinguin la voluntat i la capacitat de 
construir un espai propi de comunicació.

Uns mitjans capaços de construir un discurs clarament pirinenc 
i, al mateix temps, amb la voluntat de contribuir a mantenir 
ben informats els veïns de tot el territori, donant la rellevància 
que es mereixen als residents dels pobles més petits. Perquè 
en aquest sentit, un dels reptes del discurs pirinenc ha de ser 
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mantenir viva aquesta munió de pobles petits que tenim i que 
s’estan despoblant, tenir-los ben informats, explicar el que fan 
i, entre d’altres, ser un element dels han de fer possible que 
tornin a créixer en residents.

Per als propers anys, les noves tecnologies, les xarxes socials, 
les aplicacions i el que vindrà, oferiran una gran oportunitat per 
als mitjans de proximitat i per als seus lectors residents, ja que 
permetrà als editors cada cop més mantenir al seu lector, sigui 
on sigui, ben informat, al moment i de manera personalitzada. 
Els mitjans seran un canal bàsic per connectar, explicar i trobar-
se els joves, els diferents talents, les iniciatives diverses..., que 
s’impulsen arreu del territori i esdevenir una plataforma que 
contribueixi a generar sinèrgies i compartir experiències que 
millorin el potencial, econòmic, professional, social..., de tots 
ells.

Ens manquen dos elements per començar a construir l’espai 
de comunicació pirinenc. Per una banda, un suport clar de les 
administracions públiques més properes a aquests mitjans. 
No té sentit que en els darrers quinze anys, per exemple, per 
rehabilitar cases i pallers rurals i nous espais públics d’escàs 
us o recuperar camins que no es mantenen, s’hagin rebut 

importants ajuts públics i, en canvi, altres projectes molt més 
rellevants per als residents de Pirineu, com són els seus mitjans 
de comunicació de proximitat, en quinze anys encara ningú 
hagi obert una porta similar d’ajuts a la professionalització.

Per una altra banda, també és necessari un major convenciment 
i autoestima pirinenca dels residents de tot el Pirineu. El ferm 
compromís que tenim pel nostre poble, municipi, subcomarca 
o comarca, l’hem de tenir també pel Pirineu sencer, l’hem de 
sentir igual de nostre. Si no ho fem, correm el risc que les grans 
inversions públiques, importants serveis socials i, fins i tot, els 
potencials compradors dels nostres productes de proximitat 
mirin cap a altres indrets que sí han fet els deures i han fet 
arribar el seu relat.

Cal que entre tots donem més valor i més notorietat a tot el 
que és fa bé en aquestes comarques i alhora exigim el dret 
a gaudir d’uns mitjans d’informació propis amb més capacitat 
informativa.

En definitiva, hem de compartir un projecte pel Pirineu. L’hem 
de definir, ens l’hem d’explicar i quan el tinguem clar, tindrem 
un relat, una història, per traslladar a la resta del país. És en 
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aquest sentit que la Fira d’Ermengol és en molts aspectes 
un bon exemple. Als nous relats dels mitjans de proximitat 
pirinencs, bon viatge!
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Juan Tortosa: “En aquest país, 
periodistes i polítics han confós els 
papers”
Per Francesc Miró  / eldiario.es/cultura

 
Quaranta anys dedicat a la mateixa professió donen per a 
molt. Quan Juan Tortosa va començar a treballar, després 
haver-se llicenciat en la primera promoció de Periodisme de la 
UAB, seguia vigent el delicte d’escàndol públic segons el qual 
era fàcil veure entre reixes si publicaves un article considerat 
immoral per la justícia hereva del franquisme. N’hi havia prou 
amb una foto d’un pit -com les que avui cesura Facebook-, 

o un comentari malsonant per veure declarant en un jutjat. 
Fins i tot existia un Registre Oficial de Periodistes en què era 
indispensable figurar per exercir.

Va iniciar la seva carrera en el grup Zeta, i des de llavors ha 
treballat des en publicacions eròtiques fins a suplements 
sobre ecologia. En els vuitanta va treballar a Antena 3 Radio 
i a Informe Semanal. A les portes del nou mil·lenni va crear 
la corresponsalia andalusa de CNN + i la de Cuatro. Diu que 
mai va buscar viure els esdeveniments que relata, però la 
seva carrera l’ha portat a ser testimoni des d’una redacció de 
l’23-F, l’11-S, l’11-M, l’entrada d’Espanya a l’OTAN, les primeres 
eleccions europees, els governs des de Suárez fins Rajoy, el 
naixement de la televisió privada i l’arribada d’Internet.

Juan Tortosa és un tros viu d’història de la comunicació 
espanyola. Té molt interioritzat el panorama periodístic 
espanyol i les seves etapes. Ara, ell mateix s’encarrega de 
repassar la seva trajectòria, el que li ha tocat viure i com ha 
evolucionat l’Espanya mediàtica des del 77 fins avui. Ho fa en 
el seu llibre Periodistes: l’art de molestar al poder, que publica 
Roca Editorial. Quan saluda, et crida company si véns amb 
gravadora a la mà i motxilla a l’esquena. 
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Com neix Periodistes, i per què decideix repassar la seva 
trajectòria precisament ara?
Tot va començar fa deu anys quan va néixer Les carrega el 
diable, un bloc coral que vam iniciar en la redacció de CNN 
+ i Cuatro a Andalusia. En teoria era per anar bolcant totes 
les nostres experiències en la professió. Tingues en compte 
que aquesta redacció no només cobria el que esdevenia a 
Andalusia, també la costa d’Àfrica, Ceuta, Melilla, Marroc, sud 
de Portugal, Gibraltar... Igual podíem estar veient com ficaven a 
la presó a l’alcalde de Marbella, com assistint a com un submarí 
nuclear atracava a Gibraltar, o recollint morts en una pastera 
dos minuts abans de sortir en directe.

No obstant això, encara que era un tema comú i participaven 
moltes persones, em vaig anar quedant sol en la seva 
actualització. Quan vaig descobrir que portava un any escrivint 
jo sol, els vaig demanar permís per portar-lo jo. I llavors vaig 
decidir dedicar-lo a reflexionar sobre el periodisme i la seva 
relació amb la política. Ara fa tres anys em va donar per pensar 
què passaria si recopilava tot el que havia escrit en aquest 
bloc. El vaig bolcar a un Word de tropecientas pàgines que no 
donava per a un llibre, sinó per a tres.

Primers anys en revistes eròtiques. Diu que mai ningú va 
ser processat per escàndol públic tantes vegades com 
vostè. Com creu que ha canviat aquest panorama, veient 
com avui en dia els periodistes d’aquest país segueixen 
acabant en els jutjats per explicar la veritat?
Crec, de fet, que hi ha hagut un retrocés d’un temps ençà. 
Afortunadament la situació jurídica no és la mateixa que 
recentment mort Franco. Vull dir, que llavors hi havia un Codi 
Penal l’article 431 et manava directament a la presó, et multava 
amb 600.000 pessetes de l’època, i et inhabilitava durant sis 
anys per exercir la professió tan sols per treure un pit en portada.

Al final jo no vaig anar a la presó i aquest Codi Penal es va 
reformar. La Transició va ser lenta però -salvant les distàncies-, 
ara sembla tenir més similituds amb l’actualitat de les que 
podríem pensar. En la Transició els periodistes lluitàvem 
contra determinades forces institucionalitzades hereves del 
franquisme, ara percebo que passa una cosa similar amb 
els hereus d’aquells als quals se’ls va guanyar la partida. És 
a dir, alguna cosa es va haver de deixar a mitges quan ara 
ressusciten segons quines fantasmes...
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No tenim aquest Codi Penal però sí Lleis Mordassa que 
fan que hi hagi por de dir certes coses, o publicar segons 
quines informacions.
Potser és, simplement, que jo he tingut molta sort en la 
meva trajectòria. Però no et puc negar que llavors no veia 
el enviliment en els mitjans que ara percebo, ni tampoc la 
divisió que és norma avui. Potser eren altres els empresaris 
que eren amos dels mitjans, potser eren altres les hipoteques 
que arrossegaven, però jo percebia un aire de renovació i un 
atreviment a publicar malgrat els riscos, que feia que el sector 
tingués cert front comú. El caràcter del mitjà en el qual treballes 
sempre condiciona la teva feina, però ara cada vegada passa 
més que del que té por un redactor és a perdre el seu precari 
contracte si molesta al seu cap immediat, o al director, o no 
compleix amb un compte de resultats.

De fet, en el capítol en què reflexiones sobre la por a les 
represàlies en la comunicació contemporània, dius que a 
vegades “tenim més por de quedar-nos sense feina que a 
jugar-nos el nostre prestigi professional”. La precarietat és 
un signe inherent al periodisme de la meva generació?
Sempre hi ha hagut un punt de precarietat en el món del 
periodisme, encara que en aquella època sí que es podien 

pagar les factures. Però tot ha canviat en molts sentits. Em 
refereixo al fet que llavors només teníem tres facultats de 
periodisme a tot Espanya. Avui segur que són més de trenta-
tres. Tenim milers de llicenciats en periodisme l’any! Quan tu 
poses aquests milers de professionals en el mercat cada any, i 
el multipliques per dècades, t’adones que el temps ha abaratit la 
carn de periodista. I això l’hi posa molt més fàcil als que manen: 
si un redactor es posa ximple perquè creu que és insubstituïble, 
ràpidament descobrirà que està equivocat perquè pel que 
guanyava ell, el gerent ara contracta a tres.
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A les facultats sempre es parla d’una època pretèrita, i es 
parla amb romanticisme d’ella, així que és comprensible 
que molts periodistes joves se sentin estafats.
Jo sé que el que estic dient és probablement una postura 
romàntica i impossible a mig o llarg termini, però... no hi haurà 
un mitjana? És veritat que el Grup 16 al final es va arruïnar, que 
el Grup Zeta no és el que era, que el Grup Prisa va ser Déu a 
Espanya i ara està en mans d’especuladors i voltors financers, 
però potser podrem aspirar a un terme mitjà. Un que faci que 
la propietat de l’empresa ajudi al fet que qui treballa per a ells, 
començant pel mateix director, pugui apostar pel periodisme 
sense cap tipus d’hipoteques. Sóc conscient de la servitud 
publicitària també, però és un altre debat. I tingues en compte 
que parlem d’empresa privada, perquè si agafem ja als mitjans 
públics, la cosa canvia a pitjor.

Perquè se suposa que són un servei públic ...
No, ‘se suposa’ no: ho són constitucionalment parlant. Però no 
hi ha polític que jo conegui que no aspiri a acaparar el màxim de 
poder, a guanyar unes eleccions, i que no estigui convençut que 
amb aquest poder li arriba també la televisió. Creuen que tot va 
en el kit d’accedir al càrrec! I no hi ha manera de convèncer-los 
del contrari!

I com hem arribat a això? Ja passava al 77?
Això ha passat sempre, amb la diferència que en aquells anys 
només hi havia una televisió pública que a més era hereva 
d’una manera de fer les coses durant el franquisme. Però fixa’t, 
jo crec que va ajudar el fet que Adolfo Suárez hagués estat 
director de RTVE, perquè entén que les coses en aquest ens 
s’havien de fer d’una altra manera. Hi va haver un canvi brutal i 
estava ple de professionals interessants. Però no va durar molt.

Després d’aquella època comenta que els successius 
governs de Felipe González, donada la seva falta de respecte 
a la llibertat d’expressió, havien anat acumulant fets per 
enfadar a molts membres de la professió periodística.
No sé com ho expresso però això no respon a la meva idea 
de Felipe González. No crec que menyspreés la llibertat 
d’expressió. Era i és un demòcrata. El que sí van descobrir com 
a partit, i potser més amb Alfonso Guerra -que era qui tenia a 
un amic íntim en la direcció general de la televisió anomenat 
Calviño-, va ser que la televisió era un element de propaganda 
potentíssim. Però bé, tornant al de Felipe González, no crec que 
ho digui així. Si ens referim al González d’ara, sense cap dubte. 
Però llavors jo no tenia aquesta sensació. A ell li ha passat com 
a l’acudit del tipus que de banderiller de torero es convertia en 
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governador civil. Llavors un obrer li preguntava a un altre: ‘I com 
és possible?’. I l’altre contestava: ‘Doncs degenerant, com si 
no?’. Jo crec que ell ha degenerat molt, ell sabrà per què.

I què ha passat perquè els mitjans al nostre país vegin 
minvada la seva salut i la seva independència? És possible 
tornar recuperar-se?
Crec que és fonamental desemmascarar als que creuen que el 
periodisme funciona gràcies a la connivència amb els polítics. 
Potser durant la Transició aquest acostament tingués sentit 
perquè tots, polítics i periodistes, lluitaven pel mateix: la llibertat 
d’expressió, la modernització del país, la universalització de la 
sanitat i l’educació, i una justícia independent molt més d’acord 
amb els temps. Així que en aquella època estaven tots en la 
mateixa línia. Però, què passa quan guanya el PSOE? En 
aquest país, periodistes i polítics confonen els papers i obliden 
que, potser, ja no han de ser tan amics. L’obligació del periodista 
en aquella fase hauria d’haver estat apartar-se i vigilar el poder, 
però va haver-hi molta, moltíssima connivència entre els dos 
mons.

I tot això, amb el temps, ha degenerat. Quan el boom del digital 
ni t’explico, perquè van néixer molts portals que ningú sabia com 

es finançaven. Llavors apareixen mitjans com Periodista Digital 
o OKDiario. Mitjans que neixen abans que Público, que Infolibre 
o que el mateix eldiario.es. Però mentre que als primers tothom 
els demana explicacions sobre el seu finançament, dels primers 
ningú sap res. Aquesta connivència s’ha extralimitat tant, i s’han 
anat escorant tant les posicions, que sembla que hàgim assistit 
a un ambient de guerracivilisme. I això em fa por.

A la presentació del llibre comentava que el problema que tenim 
ara mateix en la comunicació a Espanya és que la política ha 
tingut el seu 15M, però el periodisme no. En la política ha sortit 
al carrer gent de la teva generació per dir ‘no ens representeu”, 
cal que els periodistes surtin al carrer dient’ no ens representeu”.

Creu que aquest ambient crispació també és conseqüència 
de com vivim el fet comunicatiu en xarxes socials?
Mira, un instrument és satànic o beatífic depenent de l’ús que 
se li dóna, no de l’instrument en si. Un bisturí es pot utilitzar 
per operar un cor, o per ficar-se’l a algú en el pit i matar-lo. 
Crec que Internet i el que signifiquen les xarxes socials ha 
canviat les nostres vides per bé. Dit això, és possible que 
l’administració d’aquest instrument hagi pogut propiciar un 
ambient d’enfrontament. Però és que abans no teníem la 
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possibilitat tan sols perquè els mitjans tenien el monopoli de 
la informació. Beneïda sigui aquesta possibilitat! Beneïda la 
desaparició dels privilegis dels que es creien impunes perquè 
controlaven el que la gent havia de saber! És absolutament 
positiu que les xarxes socials hagin portat una democratització 
del fet informatiu. Ara qui té alguna cosa a dir i no té on fer-ho, 
pot fer-se sentir en xarxes.

Em sembla que això és d’una grandesa que ha canviat la història 
de la comunicació. Però ha estat tal el terratrèmol que han 
generat que encara estem marejats. Ens queda molt, moltíssim 
que avançar i aprendre en aquest terreny. (Foto: Prnoticias)
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La notícia de demà i la d’ahir
Per Rodrigo Fino / Garcia Media

El ritme informatiu s’imposa sense contemplacions. Tenaç. La 
batalla per l’atenció va en augment i el bomardeo informatiu 
no s’atura. Però hi ha un petit detall: el temps disponible per 
a la lectura és gairebé sempre escàs. Seduir a les audiències 
implica crear productes editorials enfocats a assumir que la 
distància entre una notícia d’avui i la d’ahir ja no són 24 hores. 
Són amb sort potser minuts al timeline del flux informatiu. 
S’imposa, en aquest context, que la informació sempre ha de 
arribar-li a les audiències que interactuen en el procés.

Fa temps que l’era de les audiències i de la hiperlocalitat 
va començar. L’abundància de continguts, bons, dolents, 

excel·lents o regulars, aquesta saturant l’experiència informativa 
reduint-la a un bàsic sense diferenciació rellevant. No només 
per a la marca editorial, sinó per als anunciants i fins i tot per 
a les audiències. Depurar, guarir el contingut assumint que hi 
ha múltiples vies d’accés a les notícies i que les audiències 
s’han multiplicat més enllà del que geogràfic. Aldea McLuhan 
global. Tot passa molt ràpid en aquest moment de la humanitat. 
L’abundància d’accessos a la informació i de possibilitats 
d’elecció ennuvolen aquesta mateixa possibilitat; una mena de 
“escassesa” filla de la impossibilitat d’abastar tanta abundància 
i no per una escassesa per se. Paradoxa digital.

1. Fa estona que la proximitat temàtica i informativa, va deixar 
de ser només i purament geogràfica i va passar a ser per la 
combinació de interessos comuns i personals més enllà d’una 
frontera puntual o fàctica. Units per un idioma en comú, una 
manera de veure el món i gràcies a l’email, la qualitat i potència 
informativa de theguardian.com es potencia i amplia, de 
passada, la seva influència cada matí.

2. L’experiència informativa no ha de esgotar-se en l’escàs 
temps de visita. L’usuari té el control, no només d’on i què llegir, 
sinó, el més important, de quan llegir-lo. L’experiència de llegir 
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només allò que l’usuari va seleccionar, un motiu per llegir el lloc 
australià theage.com.au. Més enllà del que s’ha publicat per 
agenda o per circumstància, la possibilitat de que el usuari armi 
el seu propi full de ruta informativa, implica una elaboració de 
continguts de major calat i qualitat.

3. Qualitat. Selecció. Segmentació del contingut. Claus 
per aconseguir més audiències que potser, en principi, no 
s’interessin per un contingut generalista però, al mateix temps, 
sí que ho facin per continguts enfocats a temàtiques o fins i 
tot regions distants i que, en aquesta economia globalitzada i 
canviant, són part ineludible del menú informatiu de tots aquells 
que ja no s’interessen pel torrent informatiu general i sí estan 
obsessionades amb altres temes. qz.com, un especialista.

4. Transformar l’experiència d’informar-se més enllà d’un 
suport. La marca d’un mitjà amb credibilitat i prestigi pot (ha de) 
estendre a altres formats, llenguatges i plataformes. El valor 
d’una marca es potencia en cada nova incursió en un univers 
informatiu que ja no depèn només de la notícia. Amb The Daily, 
el nytimes.com va afegeix valor amb els podscats i amplia la 
seva oferta de contingut depurat i enfocat en temes, no només 
en notícies.

5. El bioritme informatiu ja no depèn, ni tan sols en l’entorn 
digital, que les audiències procurin informació. Aquest flux es va 
invertir fa temps. Les notícies els arriben a les audiències. Les 
edicions segmentades i depurades per continguts específics, 
muntades en el flux infomatiu actual, obren una possibilitat 
no només informativa sinó també comercial. L’audiència són 
moltes audiències en si i els newsletters de clarin.com permeten 
aquest contacte directe tot i que el temps i la safata d’entrada 
saturada de missatges imposa la selecció per seduir el lector.

6. Abundància informativa per a una societat sobre informada. 
Marques nascudes en paper que aconsegueixen reinventar-
se fent un salt de suport incorporant un bioritme informatiu 
que els permet una projecció cap al futur. Noves possibilitats, 
noves audiències i oportunitats. L’edició digital del diari 
francès  lefigaro.fr presenta una experiència informativa amb la 
instantaneïtat i les notícies en un timeline constant.
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Per les fake news, els lectors cada 
vegada més desconfien de les xarxes 
socials
Per Total Medios

  
Les dades sorgeixen d’un informe de Censuswide i Teads en 
vuit mercats d’Amèrica i Europa. A l’hora d’estar informats, els 
lectors aposten als mitjans de notícies que consideren fiables 
i tendeixen a descreure de la informació que circula per les 
xarxes socials.

Un informe de Censuswide i Teads va buscar examinar la 
relació dels usuaris amb les notícies i la diferència de percepció 
entre les notícies de qualitat vs les xarxes socials. Per a l’estudi 
es van entrevistar a 6 mil usuaris d’Estats Units, Anglaterra, 
França, Espanya, Alemanya, Itàlia, Mèxic i el Brasil. 

A l’hora d’estar informats, els lectors aposten als mitjans de 
notícies que consideren fiables i tendeixen a descreure de la 
informació que circula per les xarxes socials. Els consumidors 
enquestats llegeixen les notícies entre 1 i 5 vegades al dia. I els 
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mitjans més populars per estar informats són els llocs web de 
notícies, en primer lloc (33%) i la televisió (31%), en segon lloc.

  
Al seu torn, els portals en línia de mitjans reconeguts són els 
que generen major grau d’atenció i confiança en els usuaris. 
A més a causa de les “notícies falses”, més del 75% dels 
consumidors s’inclinen per buscar fonts de notícies fiables i 
més del 26% dels consumidors associen la paraula “fals” amb 
les xarxes socials. 

Gairebé la meitat dels enquestats creu que la qualitat de 
l’anunci impacta de manera positiva en la forma en què recorda 
un anunci, a més que també influeix en la seva confiança 

Només el 11% dels usuaris confia en el que llegeix en les 
xarxes socials, sigui contingut o anuncis. En general, els 
consumidors creuen que les notícies publicades en aquestes 
plataformes són sensacionalistes (28%) i falses (26%), mentre 
que les publicacions de notícies dels mitjans tradicionals de 
comunicació són considerades informatives (35%) i precises 
(22% ).
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Us oferim l’informe complert de Censuswide i Teads, només cal 
CLICAR AQUÍ 
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El lamentable ocàs de l’imperi Planeta 
i una nova evidència que el talent no 
s’hereta
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

  
Espanya té un abundant, i en molts casos excel·lent, planter 
d’empreses familiars. La part negativa és que bastants tenen 
també un munt de problemes derivats de la seva pròpia condició 
i de la coneguda evidència que el talent rarament s’hereta. 
Per exemple, en mitjans de comunicació i entreteniment, el 
Grup Planeta, que acaba de celebrar la seva nit gran amb el 
lliurament del Premi Planeta, és un eloqüent exemple de lluites 
familiars, errors de gestió i estrella declinant. Una pena sens 

dubte, perquè Espanya necessita imperiosament grups de 
mitjans que puguin competir en el mercat global a tota l’àrea de 
l’espanyol i ja comença a ser massa tard.

Els mil convidats reunits en el sopar de Barcelona van marcar 
protocol·làriament la seva alegria quan es va conèixer el nom del 
guanyador, fet que una bona part dels comensals coneixia per 
endavant. L’andalús José Manuel Lara, que va arribar després 
de la Guerra Civil a Barcelona sense ofici ni benefici, va fundar 
l’editorial Planeta el 1949. En aquest temps ha publicat més de 
6.000 títols pertanyents a més de 1.500 autors, la majoria d’ells 
de parla hispana. Don José Manuel sabia molt bé que el negoci 
vital dels best-seller no podia deixar-lo en mans d’un jurat de 
tècnics sense un risc molt considerable per al negoci. 

El premi literari Planeta, el més gran per la seva quantia 
econòmica en llengua castellana, ha anat en tots aquests anys 
en la seva gran majoria a escriptors consagrats i a temàtiques 
amb un gran potencial popular. El guardó ha venut des de 1952 
ni més ni menys que 43 milions d’exemplars. La fórmula Lara 
ha funcionat d’allò més bé i Planeta s’ha convertit en un dels 
majors conglomerats del món en el seu gènere. 
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Planeta Corporación va facturar ni més ni menys que 2.363.000 
d’euros durant 2015, últim exercici consolidat remès al Registre 
Mercantil. En mitjans de comunicació posseeix Antena 3, La 
Sexta, Onda Cero i La Razón. El seu procés d’expansió ha 
estat essencialment un cúmul d’errors. Va comprar la francesa 
Editis el 2008 per 1.000 milions d’euros, abonant en efectiu 
només 50 milions. Ara s’ha vist obligada a vendre-la per 900 
milions, operació pendent d’aprovació per les autoritats de la 
Competència. Però el seu gran desengany ha estat la entrada 
en l’accionariat del Banc Sabadell, del qual va arribar a tenir un 
8%. La família Lara ha sortit de l’accionariat del banc anotant-
unes pèrdues properes als 600 milions d’euros. També s’ha vist 
obligada a vendre el seu històric edifici de Barcelona per uns 
200 milions (per anar-se’n a Madrid, a l’edifici de La Razón). 
Preveuen liquidar Inversiones Hemisferio, societat patrimonial 
dels Lara. En els últims mesos va refinançar amb la banca 
préstecs per valor de 800 milions d’euros. El 31 de desembre 
de 2015, el deute del Grup va fregar els 1.500 milions d’euros, 
100 vegades més que el seu benefici net.

La gestió d’aquest conglomerat és ara un trencaclosques. José 
Creuheras, que presideix el Grup, va aconseguir aturar un 
cop d’estat de José Lara García, primogènit de José Manuel 

Lara Bosch, president de Planeta fins a la seva defunció en 
2015. José Lara va considerar que després de tres anys com a 
conseller delegat, ja li tocava accedir al primer lloc. Un tron que 
Inés i Maribel Lara Bosch, les dues germanes de José Manuel 
i Fernando, aquest últim mort en accident de trànsit, van lliurar 
en el seu dia a José Creuheras. La guerra entre les famílies fou 
servida en l’últim consell de l’entitat.

L’última gran operació de mitjans dels Lara va ser la entrada a 
El Periódico de Catalunya. Al novembre de 2014, Zeta i José 
Manuel Lara van tancar un principi d’acord per a la venda del 
23% d’aquest diari a la família Lara. Però al gener de 2015, 
els seus fills van frenar la inversió i finalment van entrar en el 
capital amb menys del 5%.

El Grup Zeta és un altre bon exemple del que comentem i no 
passa precisament pel seu millor moment. Va perdre 1,4 milions 
durant l’exercici de 2016 i depèn dels bancs, als quals deu prop 
de 100 milions. El Grup porta temps a la venda, però cap dels 
que han optat a aquesta adquisició ha acabat acceptant les altes 
condicions que imposa Antonio Asensio Mosbah, que demana no 
menys de 40 milions pel seu declinant El Periódico i el seu petit 
grup de revistes, exigint a més de continuar com a vicepresident.
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El problema de fons és que els mitjans de comunicació han 
entrat en una fase molt delicada. El duopoli de les televisions 
tradicionals, que ha estat una màquina de guanyar diners, ha 
començat a declinar fortament en borsa. El diari La Razón no té 
sentit per si sol, encara que va ser apuntalat durant els governs 
de Mariano Rajoy. Tampoc El Periódico de Catalunya pot 
continuar durant molt de temps en l’actual situació, després d’un 
ERO que ha desmantellat l’equip de periodistes. La Vanguardia 
tampoc passa pel seu millor moment i és cada vegada més 
evident que César Alierta és molt probable que tingui raó i sigui 
imperiosa una concentració ambiciosa i d’alta volada per als 
atribolats mitjans de comunicació hispans. (Foto: La Razón)
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