
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

16/11/2018

n
ú

m
e

ro 287

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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: El 94% dels anunciants espanyols augmentarà la seva inversió en campanyes de resultats garantits
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Demonitzar els mitjans de comunicació: amenaces als periodistes a Europa

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El 94% dels anunciants espanyols 
augmentarà la seva inversió en 
campanyes de resultats garantits
Per Xaxis

Es tracta de dades de la primera edició del Global Outcome 
Survey de Xaxis: Un 94% dels anunciants espanyols es plan-
teja augmentar la seva inversió en campanyes amb resultats 
garantits. El 80% del total destaca l’impacte positiu de la seva 

inversió digital per complir els objectius de negoci. El 27% dels 
anunciants mesura l’èxit digital per CPA. El 60% dels anun-
ciants fa servir més d’un KPI per mesurar el resultat de la seva 
inversió digital. I el 80% dels anunciants espanyols és favorable 
a un canvi en el mesurament digital en els propers dos anys.

Són dades de l’ estudi Global Outcome Survey realitzat en 16 
països per Xaxis, unitat de compra programàtica de GroupM, i 
amb gairebé 5000 anunciants entrevistats.

Els beneficis de la compra de mitjans digitals amb resultats ga-
rantits són àmpliament reconeguts pels anunciants, tant en el 
món com en el mercat espanyol. I en tal mesura que un 94% 
dels anunciants vol augmentar la inversió en ells en els propers 
dos anys, com a mesura per incrementar els seus resultats de 
negoci. Així ho revela la primera edició de l’estudi Global Outco-
me Survey de Xaxis, la unitat de compra programàtica de Grou-
pM , que ofereix dades interessants, tant en mesurament digital 
com en la manera d’afrontar la seva planificació.

Per als responsables de màrqueting és crucial incrementar 
l’eficiència de la seva inversió digital i assignar recursos ade-
quats per aconseguir-ho , amb un 89% d’anunciants que afirma 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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que, de complir-se els KPIs establerts en les campanyes pro-
gramàtiques, l’impacte sobre els seus resultats de negoci serà 
considerable , atorgant-los un avantatge competitiu i mesura-
ble en els seus respectius sectors. Xaxis revela que un 86% 
d’anunciants reconeix la importància d’entendre com correla-
cionen directament les campanyes digitals amb els resultats de 
negoci, sense tenir dubtes sobre aquest tema. El que obre una 
oportunitat i, alhora posa al descobert, una crítica al sistema 
actual de mesurament i valoració de les eines primàries que 
avui s’utilitzen.

Mètriques i KPIs personalitzats
Hi ha una percepció generalitzada, davant els últims cinc anys, 
d’haver aconseguit una major complexitat en el mesurament 
digital, potser relacionada amb la quantitat d’objectius que es 
demanen al medi. El 60% dels anunciants espanyols utilitzen 
més d’un KPI personalitzat per mesurar l’èxit de la seva inversió 
digital en funció d’uns resultats garantits, i un 31% assigna un 
sol KPI. I que es mesuren principalment per dos barems: CPA 
i CPC.

El 99% dels anunciants espanyols enquestats per Xaxis fa ser-
vir indicadors per mesurar l’èxit de la seva inversió en digital, 
entre els quals el CPA i CPC són els més populars, seguits pel 
CPCV. Amb una ràtio de resposta del 27% en el cas del CPA, 
el 22% en el del CPC i el 18% en el cost per visionat complet.

És baixa la percepció d’efectivitat quan es tracta de valorar les 
eines primàries de mesurament. 4 de cada 10 anunciants en-
questats les consideren molt efectives, el que ens indica que hi 
ha encara un ampli marge de millora en el mesurament digital. 
De fet el 80% declara estar obert a un canvi de mesurament en 
el proper any o dos anys.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Aquest canvi en sistemes de mesurament s’enfronta interna-
ment a una gran barrera que és el ‘llegat’ intern, ja que les ei-
nes estan molt arrelades en la cultura i processos interns de 
les companyies, amb soci externs consolidats. Així com amb la 
barrera del pressupost que aquest canvi suposaria, si bé només 
és identificada com a tal barrera per un 14%. Al que caldria afe-
gir -tal com s’observa l’estudi global de Xaxis- el desconeixe-
ment d’alternatives que millorin les mètriques actuals. Del que 
podem inferir la necessitat de divulgació en el mercat de totes 
les opcions existents per a un major coneixement dels sistemes 
de mesurament.

Del que no hi ha dubte és de que l’anunciant espanyol és cada 
vegada més procliu a utilitzar, en la seva inversió digital, cam-
panyes amb resultats garantits pel seu impacte positiu en el seu 
negoci (el 80%) a les quals el 94% es planteja dedicar major 
pressupost. I una àmplia majoria d’anunciants mostra interès a 
buscar a un soci extern expert en compra de mitjans amb resul-
tats garantits, per ajudar a gestionar la seva inversió de forma 
afí als seus objectius de màrqueting i negoci (91%).

El Xaxis Global Outcome Survey s’ha realitzat, mitjançant qües-
tionaris en línia el mes de setembre de 2018, a 4.789 anun-

ciants digitals en 16 mercats globals claus per a la companyia: 
Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Espanya, Dinamar-
ca, Suècia, Noruega, Polònia, Argentina, Canadà, Mèxic, Aus-
tràlia, Xina, Índia i Singapur. 

L’empresa Xaxis combina accés exclusiu a la marca de mitjans 
de comunicació, coneixements programàtics inigualables i da-
des de 360 graus amb intel·ligència artificial de propietat per 
ajudar a les marques mundials a assolir els resultats que va-
loren de les seves inversions en mitjans digitals. Xaxis ofereix 
serveis programàtics gestionats en 47 mercats. Us oferim gra-
tuïtament aquest estudi complert si CLIQUEU AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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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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Demonitzar els mitjans de 
comunicació: amenaces als 
periodistes a Europa
Per Mapping Media Freedom

Cremada la seva imatge. Insultats. Desacreditats pels líders 
polítics. Assaltats. Amenaces de violació. Amenaces de mort. 
Assassinats. Aquest és el paisatge que enfronten els periodis-
tes europeus durant els últims quatre anys.

Cartografia de la llibertat de mitjans ha documentat incidents de 
llibertat mediàtica a tot Europa: més de 3.000 van ser enques-

tats per aquest informe, des de maig de 2014. La informació 
recollida mostra a periodistes i mitjans de comunicació dirigits 
a un grup caleidoscòpic per part dels líders polítics, les empre-
ses i el públic en general, però algunes tendències clau han 
sorgit dels informes registrats i verificats per la plataforma. El 
document Demonitzar els mitjans de comunicació: amenaces 
als periodistes a Europa descriu alguns d’aquests, i es pretén 
una enquesta del paisatge per a la llibertat mediàtica a la regió 
per ajudar els legisladors i els que desitgen ajudar a florir un 
paisatge mediàtic independent i plural.

Tendències clau. Cinc aspectes que s’han identificat dels infor-
mes enviats a Mapping Media Freedom:

Legislació Nacional de Seguretat i Contra el Terrorisme.- Una 
legislació ben intencionada que pretén protegir els ciutadans i les 
institucions d’un país és, en el millor dels casos, sovint cegues 
al periodisme en interès públic. En el pitjor dels casos, aquestes 
lleis s’utilitzen deliberadament per evitar la difusió d’informació 
que és d’interès públic. En 39 casos, els periodistes han estat ob-
jecte d’un enjudiciament per publicar una informació vergonyosa 
i filtrada que els governs han afirmat que no estava pensada per 
al debat públic. Es tracta d’un assumpte agut que sol implicar la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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vigilància judicial i extrajudicial dels periodistes en un esforç per 
detectar les identitats dels denunciants.

Interferència política.- Aquest informe identifica dues tendèn-
cies clau dins d’aquesta categoria. El primer és una injerència 
directa en les operacions dels mitjans de comunicació, ja sigui 
pels polítics que sol·liciten editors o altres persones que partici-
pen en la producció de notícies per alterar o aturar una història 
o substituir els periodistes crítics d’un partit polític o política 
particular amb uns altres més favorables a aquells en el poder.

La ingerència política ha passat per tot l’espectre: des de Pode-
mos a Espanya fins al Front Nacional a França, des de Fidesz 
a Hongria fins al Partit Laborista i Escocès al Regne Unit. Els 
mètodes poden prendre moltes formes, de vegades surt (tru-
cades telefòniques darrere d’escenes a un editor), de vegades 
manifestades (impedint que un periodista afiliat a determinades 
preses assisteixi a una conferència de premsa), però l’objectiu 
de controlar el flux d’informació continua sent igual.

La segona forma d’interferència és potencialment més insidiosa: els 
intents de desacreditar els mitjans de comunicació per mitjà de la 
manipulació de periodistes, informatius i, en alguns casos, tota una 

indústria per sembrar dubtes sobre la veracitat dels seus informes. 
Això està tenint un efecte perjudicial, sobretot en la seguretat dels 
periodistes, que cada cop són més vistos com un “joc net” per part 
del públic més ampli i sotmès a amenaces tant verbals com físiques.

Mitjans de comunicació social / assetjament en línia.- Els 
mitjans de comunicació social han proporcionat als periodistes 
una àmplia via per compartir la seva informació i interactuar 
amb els lectors de manera pública i íntima. Això ha ajudat als 
professionals dels mitjans de comunicació a informar i ha per-
mès debats constructius sobre els esdeveniments actuals, i pot 
ajudar a millorar la qualitat de la informació a disposició dels 
ciutadans en general. No obstant això, l’altre costat d’aquesta 
ganga és la creixent hostilitat cap als periodistes en línia. Això 
pren moltes formes, des de tweets d’assetjament sexual a ame-
naces de mort fetes a través de Facebook. Es tracta d’un as-
sumpte generalitzat i perniciós que periodistes de tot el conti-
nent s’enfronten diàriament, i és fomentat per les observacions 
àmpliament comunicades d’alguns polítics dels estats mem-
bres. Les dones són amb freqüència l’objectiu d’aquests atacs.

Protestes.- Els periodistes també s’enfronten a diversos riscos 
fora de línia. Quan els manifestants surten als carrers, els perio-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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distes són necessàriament entre els primers responsables, una 
part essencial de les seves funcions professionals. Tradicional-
ment presents en manifestacions per documentar i interpretar es-
deveniments, els treballadors dels mitjans de comunicació, ja si-
guin autònoms o personal, també són els primers a ser corregits, 
dirigits i ferits. Alguns incidents documentats en protestes, tal com 
es reconeix al projecte Mapping Media Freedom, proporcionen 
informació sobre les amenaces multidimensionals que enfronten 
els periodistes quan es demana que informin des de l’escenari de 
demostracions, ja siguin petites o grans. Aquests inclouen la man-
ca de comprensió entre algunes forces policials sobre el paper 
dels mitjans de comunicació en aquests esdeveniments.

Televisió pública.- Una tendència significativa però no presen-
tada durant el període va ser l’amenaça per als radiodifusors 
públics. Una sèrie d’organitzacions nacionals de radiodifusió 
van ser sotmeses a un control governamental més proper. En 
conjunt, aquests informes destaquen la importància de mante-
nir la independència editorial d’aquests serveis públics vitals.

Us oferim, en format PDF el document Demonitzar els mitjans 
de comunicació: amenaces als periodistes a Europa. Només cal 
CLICAR AQUÍ  

Els mitjans audiovisuals públics 
espanyols, entre els de menor cost 
d’Europa

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ENS FA
DIFERENTS

OFERIR PLANS DE PENSIONS
RESPONSABLES

Els nostres plans de pensions han obtingut la màxima qualificació en 
els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI) 

Proposar-te un pla de futur que pensa en el de tothom és, entre moltes altres coses, el que ens fa diferents. 
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Els serveis audiovisuals públics d’Espanya, estatals i autonò-
mics, se situen en els llocs capdavanters a Europa en termes 
d’eficiència. El conjunt de la radiotelevisió pública espanyola 
està notablement per sota de la mitjana europea en cost per ha-
bitant, llar, PIB i poder adquisitiu (PPA), i no obstant això man-
té uns nivells elevats de productivitat i qualitat al seu servei. 
Aquesta és una de les principals conclusions que es despre-
nen de l’estudi “Situació actual i tendències de la radiotelevisió 
pública a Europa “, liderat per la Universitat de Santiago de 
Compostel·la, en col·laboració amb les Universitats de Barce-
lona, Navarra, Castella-la Manxa (Conca), Balears, Andalusia 
(Màlaga), el País Basc, Vigo i la Corunya.

Segons aquest estudi, la radiotelevisió pública a Espanya ha 
experimentat la major reducció pressupostària en els darrers 5 
anys (-35,2%). En el mercat europeu de la comunicació genera 
7 milions de llocs de treball i representa un 9,5% del PIB de la 
UE. La productivitat per empleat més alta correspon als sec-
tors de telecomunicacions i radiodifusió. A més, els informatius 
de les Televisions Públiques Autonòmiques a Espanya són una 
referència informativa per als ciutadans, liderant el seu àmbit 
d’emissió, per davant de les cadenes estatals, amb un 15,4% 
de share.

L’estudi, amb una doble perspectiva estatal i autonòmica, revi-
sa el servei audiovisual públic a Espanya, aprofundeix en els 
diferents models europeus i realitza una anàlisi particular dels 
dos més semblants al del nostre país, Alemanya i Bèlgica, on la 
radiotelevisió pública regional de proximitat també té una funció 
i presència molt importants. Les seves estructures i sistema de 
finançament es comparen al model de les radiotelevisions au-
tonòmiques associades a FORTA.

Us oferim el document complet “Situación actual y tendencias 
de la radiotelevisión pública en Europa”, de 352 pàgines. No-
més cal CLICAR AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – in-
fografia: Panorama Audiovisual)

Marxa de periodistes italians en 
defensa de la llibertat de premsa

Dimarts, els periodistes van sortit als carrers de tot Itàlia en 
defensa de la llibertat de premsa, mitjançant una sèrie de “flash 
mobs” a les capitals de regió, amb el suport de col·legues de 
Brussel·les i Londres, al crit de “Fora les mans de la informa-
ció”.  Un cor unànime després de les declaracions del vicepresi-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_1771.pdf
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dent del Consell de Ministres, Luigi Di Maio, i el diputat Alessan-
dro Di Battista, contra els periodistes, després de la sentència 
d’absolució de l’alcaldessa de Roma, Virginia Raggi.

El mateix dimarts va intervenir l’autoritat per les garanties de 
les Comunicacions: “Tot atac als òrgans de premsa corre el risc 
de lesionar el principi constitucional de lliure manifestació del 
pensament, que està a la base del pluralisme de la informació i 
el dret a la crònica i la crítica”. 

Les principals manifestacions varen ser a Roma i a Milà, però 
es van replicar a Ancona, Aosta, Bari, Bolonya, Bolzano, Cà-
ller, Campobasso, Florència, Gènova, Nàpols, Palerm, Perugia, 

Pescara, Potenza, Reggio Calàbria, Torí, Trieste, Venècia... El 
Moviment 5 Stelle (M5S) de Luigi di Maio no va trigar a reaccio-
nar, afirmant que “la llibertat d’informació es garanteix primer de 
tot millorant les condicions de treball dels periodistes. Sobretot 
els periodistes mal pagats, al límit de l’explotació”. “Volem ga-
rantir la retribució equitativa” també per als periodistes, va afe-
gir, subratllant que “hi ha una proposta de llei que incentiva els 
‘editors purs’, que no tenen interessos polítics ni econòmics”. 
(Font i foto: Agència Ansa) 

Neix Tot Barcelona, el diari de la capital

Tot Barcelona, el mitjà de comunicació multiplataforma que 
informarà minut a minut del que passa a la ciutat, va néixer 
ahir, dijous, 15 de novembre. El nou diari de Barcelona és un 
projecte impulsat pel periodista Salvador Cot, amb participació 
accionarial de Totmedia, grup editor d’El Món. L’equip de perio-
distes de Tot Barcelona està encapçalat per la directora, Sílvia 
Barroso, fins fa unes setmanes subdirectora de l’Ara i respon-
sable de l’Ara.cat, i la subdirectora, Meritxell M. Pauné, fins ara 
coordinadora de la informació local a La Vanguardia digital. La 
redacció es completa amb els periodistes Xavi Fernández de 
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Castro, David Cobo i Adrià Lizanda. I el director comercial és 
Jordi Gàlvez, provinent d’Unidad Editorial.

Tot Barcelona vol ser el referent de la ciutat internacional, però 
també de la capital de Catalunya. I reflectir-la com a centre de 
negocis, potència turística, focus d’irradiació cultural, àgora so-
cial i referent occidental del Mediterrani. (Font: El Món)

El Grupo Godó entra en pèrdues

El grupo Godó va entrar en 2017 en números vermells després 
de diversos exercicis consecutius reportant beneficis. L’any 
passat va perdre un total de 3,8 milions d’euros, xifra que con-
trasta amb l’obtinguda el 2016, quan va guanyar 4,7 milions 
d’euros. De fet, des de l’any 2010 l’editora de La Vanguardia ha 
tingut un resultat positiu superior als 40 milions d’euros, i en cap 
dels últims set exercicis havia recollit pèrdues. I això que els 
ingressos del grup d’empreses s’han incrementat un 4%, fins 
als 173 milions d’euros. 

L’entrada en números vermells es deu fonamentalment a dos 
factors: el major pagament d’impostos i el creixement de les 

despeses. Sobre aquest últim aspecte,  els costos de personal 
es van elevar un 8%, fins als 73 milions d’euros, després que 
la plantilla del grup creixés fins als 1.077 empleats a tancament 
del 2017, que és una cinquantena més que un any abans. Tam-
bé van pujar els aprovisionaments en gairebé 5 milions d’euros, 
en arribar als 32 milions d’euros. En total, les despeses del grup 
Godó van arribar als 164 milions d’euros l’any passat, que és un 
7% més que el 2016.

Pel que fa al pagament d’impostos, Godó va afrontar una factu-
ra de 4,8 milions d’euros, molt més que els 1,4 milions de 2016. 
Aquest gran augment s’ha produït després que el 2016 Hisenda 
va iniciar actuacions inspectores en concepte de l’Impost de 
Societats per als períodes de 2011 a 2013 i l’IVA per a 2012 
i 2013. Fa uns mesos, Godó va signar les actes de conformi-
tat amb l’Administració tributària que han tingut com a efecte 
l’adequació de bases imposables generades i deduccions pen-
dents d’aplicar en exercicis anteriors. Això ha tingut un impacte 
en els comptes del grup d’empreses de 2,5 milions d’euros i ha 
generat els números vermells.

La major font d’ingressos del grup Godó és La Vanguardia, 
que va aportar 94 milions d’euros l’any passat (-2%), tot i que 
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va llançar unes pèrdues de 816.000 euros. Per contra, es va 
mantenir estable la facturació d’El Mundo Deportivo (25 milions 
d’euros) i l’editora de RAC1 va elevar els seus ingressos fins 
als 23 milions d’euros (+7%). Va tornar a ser un llast per a Godó 
la societat Emissions Digitals de Catalunya (8TV), que va arri-
bar a perdre l’any passat més de 6 milions d’euros. La seva 
inversió a Prisa Ràdio (SER), de la qual Godó és amo del 20% 
de les accions, llança un saldo positiu després de 12 anys de 
45 milions d’euros per a la companyia de Javier Godó. (Font: 
Dircomfidencial)

Ramon Rovira serà el nou dircom dels 
Godó

El periodista Ramon Rovira serà l’encarregat d’ocupar la plaça 
de director de comunicació del Grup Godó, en substitució 
d’Albert Gimeno que abandona el càrrec a petició pròpia a fi-
nals de 2018. El grup té la intenció de designar Rovira per al 
càrrec després del seu estrepitós fracàs com a director general 
audiovisual, amb responsabilitats sobre la televisió i la ràdio del 
holding editor. Rovira va arribar al gegant català de la comuni-
cació després de ser convidat a deixar la subdirecció general 

de Comunicació i Relacions Institucionals de Banc Sabadell. 
La seva aposta des de l’àrea de comunicació del banc pels mi-
tjans de perfil independentista va causar un sever problema als 
interessos de l’entitat que el mateix president, Josep Oliu, va 
decidir abordar després de conèixer els resultats d’una audito-
ria externa.

El resultat va ser la sortida pactada de Rovira, que va aterrar a 
la companyia dels Godó just en el moment en què Eduard Pu-
jol, fins llavors director de l’emissora de ràdio RAC1, va decidir 
abandonar les seves funcions per convertir-se en candidat de 
Junts per Catalunya a les eleccions del 21 de desembre passat. 
(Font: Crónica Global)

Vocento manté la seva explotació en 
positiu fins al setembre

El grup de comunicació Vocento va tancar el període gener-
setembre amb un benefici d’explotació de 9.382.000 d’euros, 
davant les pèrdues de 1.133.000 del mateix període de 2017, 
segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors (CNMV). La millora de l’explotació, que ja es va fer 
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evident en les dades del primer semestre, es va aconseguir 
malgrat un descens en els ingressos d’explotació del 3,6% al 
passar de  287.784.000 a 277.546.000 entre els dos períodes. 
Pel que fa als ingressos, la divisió de diaris va registrar fins 
al setembre una caiguda dels seus ingressos del 3,5% fins 
als 233,980 milions d’euros, amb un benefici d’explotació de 
7.849.000 (88,2%); dins de l’àrea de diaris, els regionals se-
gueixen proporcionant beneficis d’explotació, que permeten 
absorbir les pèrdues d’ABC i els suplements i revistes. Els co-
rresponents a la publicitat en línia i els negocis digitals ja repre-
senten el 35,7% dels ingressos publicitaris, és a dir uns 39,5 
milions (el 12,9% dels ingressos del grup) .

El grup va registrar fins al mes de setembre un benefici 
abans d’impostos de 5,560 milions enfront d’unes pèrdues de 
d’2.612.000 fa un any. Entre tots dos períodes, Vocento va re-
duir el seu deute financer net en un 24,3% fins a 60,240 milions 
d’euros. Precisament fa uns dies la companyia va comunicar a 
la CNMV el llançament d’un programa de pagarés per comple-
mentar les seves fonts de finançament. (Font: Digimedios)

Primera trobada de la junta de l’AMIC 
amb associats de Menorca 

Dijous passat a Ciutadella, amb motiu de la Diada de la Premsa 
Local de Menorca -que es celebrava l’endemà, divendres, dia 
9- i del 75è aniversari del Setmanari d’Informació i Cultura El 
Iris, la junta de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunica-
ció es va reunir amb editors de mitjans de Menorca per analitzar 
la situació actual dels mitjans de proximitat, conversar sobre les 
inquietuds o oportunitats de futur per al sector i establir millors 
relacions entre el conjunt dels associats. 
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La trobada, que va comptar amb la presència dels responsa-
bles d’El Iris, Bep Al·lès i Silve Pons; Jordi Marbán, Revista Útil; 
Toni Olives, Somiatruites, i Tolo Mercadal, Menorcaaldia, va ser 
un èxit tant per l’assistència de membres de la junta de l’AMIC i 
editors de Menorca, com pel debat i reflexions que es van apor-
tar. (Font: Redacció AMIC)

Ponència Josep Ritort en la Diada de 
la Premsa Local de Menorca

Josep Ritort, secretari general de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC), va oferir una interessant 
ponència a la sala noble de Can Saura, de Ciutadella, sota el 

títol “Oportunitats per als mitjans de proximitat: una mirada in-
ternacional”, durant la celebració de la Diada de la Premsa Lo-
cal de Menorca. 

La Diada, que va comptar amb la presència de la batlessa de 
Ciutadella, Joana Gomila; la vicepresidenta del Consell de Me-
norca, Maite Salord, i de la directora general de Política Lin-
güística del Govern de les Illes Balears, Marta Fuxà, entre al-
tres autoritats, va acabar amb la celebració dels 75 anys del 
setmanari El Iris, amb el lliurament d’obsequis per part de Ra-
mon Grau, president de l’AMIC; Rafel Marquès, expresident de 
l’Associació de Premsa Local de Menorca i de la batlessa, Joa-
na Gomila. Després d’unes paraules de les autoritats presents, 
l’acte va acabar amb una actuació musical de Bep Marqués. 
(Font: Redacció AMIC)
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Desinformació, notícies falses i 
conspiració 
al Twitter
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La Knight Foundation acaba de publicar un dels estudis més 
amplis realitzats fins al moment sobre la propagació de notícies 
falses a través de Twitter durant les eleccions nord-americanes 
de 2016.A continuació El Butlletí us ofereix, el resum que publi-
ca la pròpia Fundació. 

Knight Foundation  -mitjançant l’ús de les eines i la metodologia 
de l’empresa d’anàlisi intel·ligent de xarxes socials Graphika-, 
va estudiar més de 10 milions de tweets de 700,000 comptes 
de Twitter que van enllaçar a més de 600 mitjans propagadors 
de notícies falses. Estudiem especialment la difusió de notícies 
falses tant abans com després de les eleccions, la qual cosa 
ens permet mesurar l’evolució de l’ecosistema de mentida news 
des de novembre de 2016.

En concordança amb altres investigacions, trobem més de 6.6 
milions de tweets enllaçats a editors de notícies falses durant 
el mes anterior a les eleccions de 2016. No obstant això, la 
desinformació va continuar després de les eleccions. Entre mi-
tjans de març i mitjans d’abril de 2017 es van trobar 4 milions 
de tweets que enllaçaven amb editors de notícies falses. En 
contra dels que afirmen que les notícies falses són com el joc 
de “aixafar a l’talp”, més del 80 per cent dels comptes de des-
informació representats en les nostres anàlisis encara estan 
actives. Aquests comptes segueixen publicant més d’un milió 
de tweets al dia.

Durant el període electoral, el seixanta-cinc per cent dels en-
llaços a notícies falses i conspiratives es va concentrar en les 10 
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webs més populars, un percentatge que no va canviar sis mesos 
després. Les 50 principals webs propagadores de notícies falses 
van rebre el 89 per cent dels enllaços durant les eleccions i el 
mateix percentatge en el període de 30 dies analitzat cinc mesos 
després. Contràriament al que afirmen alguns informes anteriors, 
aquests mitjans són, en gran mesura, estables. Nou dels 10 prin-
cipals llocs de notícies falses actius durant el mes anterior a les 
eleccions encara ho eren sis mesos després.

El nostre estudi troba més activitat de notícies falses que altres 
estudis recents, en gran part perquè examina un corpus més 
gran. Les webs difusores de notícies falses van rebre aproxima-
dament el 13 per cent del total d’enllaços de Twitter al conjunt 
de mitjans de notícies nacionals i el 37 per cent dels enllaços a 
diaris regionals.

Els models de machine learning que hem utilitzat en l’estudi es-
timen que 33 dels 100 comptes més seguits en la nostra anàlisi 
post electoral, i el 63 per cent d’una mostra aleatòria de tots els 
comptes, són “brossa” o comptes automatitzats. Atès que apro-
ximadament el 15 per cent dels comptes van tancar després de 
les eleccions, la proporció real dels comptes automatitzats pot 
haver excedit el 70 per cent.

Tant la vigília de les eleccions com durant el període postelec-
toral les nostres anàlisis identifiquen un nucli de comptes molt 
seguits que enllacen repetidament amb llocs de notícies falses 
o conspiratives. Generalment aquestes webs no tenen un gran 
volum de trànsit. No obstant això, gràcies a la popularitat dels 
comptes que els enllacen, la desinformació que propaguen 
aquestes webs es difon àmpliament. La xarxa de notícies falses 
prèvia a les eleccions és una de les més denses que Graphika 
hagi analitzat i ha requerit procediments de mapeig inusuals.

Al mes anterior a les eleccions, tot i que una gran majoria de 
notícies falses van provenir de comptes suposadament pro re-
publicanes i pro Donald Trump, els comptes “liberals” o identifi-
cats com a demòcrates van transmetre quantitats menors però 
substancials de notícies falses. No obstant això, després del 
període electoral, les notícies falses de l’esquerra van disminuir 
molt més que les notícies falses de la dreta.

En el període preelectoral, els grups de comptes associats amb 
Rússia tenen un paper d’intermediari i actuen com a pont cul-
tural i polític entre els comptes liberals dels Estats Units i els 
comptes europees d’extrema dreta. No obstant això, després 
de les eleccions, els comptes vinculats a Rússia s’han conver-
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 
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tit en marginals, mentre que grups internacionals activistes de 
la conspiració (que de manera similar difonen contingut pro-
Rússia) s’estenen àmpliament. Aquesta estructura suggereix 
que els comptes internacionals centrades en la conspiració han 
augmentat la seva rellevància després de les eleccions.

La majoria de comptes segueixen actius
Twitter ha afirmat repetidament que ha pres mesures enèrgi-
ques contra els comptes automatitzades que difonen notícies 
falses i les ha identificat com a generadores de correu brossa. 
No obstant això, dels 100 comptes més actius que van difon-
dre notícies falses en els mesos previs a les eleccions -la gran 
majoria, clarament identificats com a generadors de missatges 
que violen les regles de Twitter- més de 90 seguien actives a 
la primavera de 2018. En general, el 89 per cent de tots els 
comptes analitzats es mantenien actius a l’abril de 2018. La 
persistència de tants comptes abusius, fàcilment identificables, 
no es correspon amb l’adopció de mesures efectives de control.

Dels més de 2.700 comptes identificats públicament com a 
pertanyents a l’AIA, 65 estan inclosos en, almenys, un dels 
nostres mapatges. Entre ells s’inclouen diversos comptes que 
van ser àmpliament citats en els mitjans de EE. UU. com @

WarfareWW, @TEN_GOP i @Jenn_Abrams. La majoria dels 
comptes de l’AIA coneguts públicament tenen pocs seguidors i 
poca influència mesurable. No obstant això, hi ha moltes altres 
comptes que difonen els missatges del Kremlin, inclosos cente-
nars de comptes que tenen més seguidors que els millors trolls 
de l’AIA.

A Twitter, la majoria de les notícies segueixen un patró estadísti-
cament regular: la taxa de nous enllaços augmenta ràpidament 
(però no instantàniament), aconsegueix el seu punt màxim en 
una hora o dues, i després decau de manera exponencial i es-
tadísticament regular. Però moltes notícies falses no seguei-
xen aquest patró. Els blocs de comptes organitzats semblen 
coordinar-se per estendre el cicle de vida de les notícies i els 
hashtags seleccionats. Els grups de comptes associats amb la 
propaganda russa són participants clau en aquestes campan-
yes.

Sovint, la discussió pública ha vacil·lat entre presentar les no-
tícies falses com un fenomen orgànic a petita escala impulsat 
per inversions en publicitat, o caracteritzar-lo com el producte 
d’esforços massius coordinats per agents estatals. Les nos-
tres dades mostren una història més complexa en la qual al-
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gunes campanyes estan curosament elaborades, però altres 
s’amplifiquen perquè encaixen amb l’agenda dels que dirigei-
xen aquestes campanyes. És l’equivalent a donar cobertura 
aèria a un grup rebel utilitzant tecnologia i recursos externs per 
augmentar els esforços locals que d’una altra manera serien 
massa febles.

El compte The Real Strategy va ser esmentat per més de 
700.000 tweets en la nostra mostra, la segona amb més en-
llaços. No obstant això, després d’estar vinculat a una campan-
ya d’assetjament a gran escala i al cas “Pizzagate” (campanya 
d’assetjament contra Hillary Clinton) el compte de Twitter de 
The Real Strategy va ser eliminat, es va incloure a la llista ne-
gra en fòrums com Reddit i es va interrompre parcialment una 
xarxa de comptes de robots de suport. La mostra posterior a les 
eleccions va mostrar només 1.534 tweets a The Real Strategy, 
una caiguda del 99.8 per cent. Aquest exemple suggereix que 
una acció agressiva contra la propagació de notícies falses pot 
ser efectiva. 
Us oferim l’informe complet Desinformació, notícies falses i 
conspiració al Twitter. Només CLICAR AQUÍ (Foto: Christoph 
Scholz on Visual hunt)

Tendències en màrqueting i 
comunicació digital per a 2019

S’ha fet públic 
l’ebook Tendències 
en màrqueting i co-
municació digital per 
a 2019: la generació 
que transforma la 
tecnologia, elaborat 
per Best en el seu 
20è aniversari. Són 17 idees de 17 experts distints que bolquen 
el seu coneixement i reflexions sobre el futur més immediat de 
la comunicació i el màrqueting digital a Espanya.

Ignasi Vendrell, fundador y chairman de Best escriu en el pròleg: 
“Una d’aquestes dimensions és l’objecte del present treball. 
Concretament, el conjunt de les comunicacions de l’empresa. 
Tant si es tracta de comunicació quantitativa com qualitativa, 
cada element que integra el conjunt és per si mateix un vehicle 
diferent i altament especialitzat, d’acord amb la segmentació ti-
pològica de públics. Però tots aquests elements, sent diferents, 
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són així mateix complementaris. Sota aquest concepte “dialò-
gic” serà pràctic considerar la comunicació com un sistema.

A tall d’inventari, el llibre digital examina aquests llenguatges 
successivament, començant pel de major magnitud quantitati-
va, el més massiu, per acabar pel seu oposat: el més minoritari 
i privat. 1. El llenguatge publicitari mediàtic, massiu. 2. El llen-
guatge periodístic, la notícia, la novetat que alimenta les notes 
i comunicats de premsa que l’empresa posa en circulació. 3. El 
llenguatge altament especialitzat de la comunicació financera. 
4. El llenguatge de la cultura organitzacional és purament d’ús 
intern. 5. El llenguatge executiu; se centra en el nucli de la cú-
pula directiva i és el llenguatge privat del management estra-
tègic global amb la visió de llarg termini. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Best)

Estudi sobre la realitat de la 
transformació digital

L’Institut d’Economia Digital de l’ESIC acaba de fer públic 
l’informe “Una transformación digital aún incompleta. Un 
reto para los CEO y CIO/1er Estudio sobre la realidad de la 

transformación digital”, on es dona veu als CIO, CDO y CTO 
d’empreses espanyoles.

El pròleg de l’estudi afirma que “la transformació digital és el 
repte més transcendent a què s’enfronten les organitzacions a 
tot el món, ja que no hi ha precedents de la intensitat i rapide-
sa dels canvis que està provocant”. Els autors del treball han 
experimentat personalment el repte i les dificultats d’implantar 
la transformació digital en organitzacions existents; pertanyen 
a un grup de treball de CIO (en CIOnet) que en els últims 18 
mesos ha estat treballant sobre la transformació digital a Es-
panya.

L’estudi té una base important en una enquesta realitzada als 
CXO de tecnologia de empreses espanyoles que estan ja en un 
procés de transformació digital, i el perfil s’il·lustra en les figures 
1 i 2. El resultat d’aquest estudi s’estructura en dos missatges: 
un orientat a les empreses, especialment a la figura del CEO; i 
un altre per als CIO.
 
Podeu llegir el resum executiu d’aquest estudi d’ESIC CLICANT 
AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Només un 2% d’usuaris a Espanya, 
no dona el seu consentiment a l’ús de 
cookies 

Només el 5% dels internautes europeus rebutgen les cookies 
utilitzades per personalitzar la publicitat. Teads, la Plataforma 
Global de Mitjans, està distribuint un informe setmanal sobre 
com els Publishers digitals europeus estan implementant el nou 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). El barò-
metre de Teads pot considerar-se representatiu del mercat, ja 
que 2/3 del top 300 Publishers editorials de comScore a nivell 
mundial estan a la plataforma publicitària de Teads. 

Segons les dades de Teads, el 62% del tràfic de Publishers 
europeus inclou un CMP, el que permet als seus usuaris ac-
ceptar o rebutjar publicitat lligada a galetes. Espanya lidera el 
procés d’implementació amb un 82,83% d’adopció de CMP’s, el 
segueix Holanda amb un 82,82%, França amb un 71,08% i el 
Regne Unit registra un 67,93%.

Un percentatge molt baix dels usuaris no dóna el seu consenti-
ment a l’ús de cookies per personalitzar la publicitat. A Europa el 

percentatge mitjà de rebuig és del 5%, una mica més elevat al 
Regne Unit (7%), menor a França (4%), a Holanda (3%), a Es-
panya i Itàlia (2%). Les dades d’Alemanya, no estan disponibles 
a causa de que la majoria dels Publishers alemanys no es basen 
en el consentiment de l’usuari per poder personalitzar publicitat 
sinó en el seu “interès legítim”. (Font: Programa de la Publicidad)

La paraula és el futur del periodisme
  
Només fa pocs dies que Amazon va presentar a Madrid la seva 
línia de dispositius Tiro, que integren l’assistent de veu Alexa, 
però ja hi ha creixents signes que els mitjans de comunicació, 
digitals o tradicionals, s’estan plantejant amb urgència la seva 
estratègia per oferir els seus continguts a través de la veu, sigui 
amb Alexa, amb Google Home, amb Apple, o amb els diferents 
assistents de veu. 

El Laboratori de Periodisme de la Fundació Luca de Tena ha 
publicat un petit informe en el qual destaca que ja són diversos 
els mitjans de comunicació espanyols que tenen preparades els 
seus skills per Amazon Echo (El País, El Mundo, COPE, SER, 
Onda Cero, 24 Hores de RTVE...). 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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L’ ús de la veu per donar notícies o explicar històries té ja un 
cert desenvolupament: els podcast és un mercat ja madur i 
florent als Estats Units i altres països avançats, encara que a 
Espanya s’està a les baceroles. Les ràdios, especialment, en 
teoria tenen un cert avantatge en l’ús de la veu, que és el seu 
medi natural, però són alguns grans mitjans digitals, com per 
exemple Quartz, els que han desenvolupat aplicacions més 
avançades, que fins i tot permeten la interacció conversacional 
amb els dispositius. Tot sembla indicar que la veu serà un dels 
elements clau en el sorprenent desenvolupament del comerç 
electrònic en el món. Els mitjans de comunicació no poden per-
dre aquesta oportunitat. (Font: Media-tics)
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La publicitat digital creix un 10% fins 
als 25.700 milions d’euros el primer 
semestre
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Dilluns, 12 de novembre, IAB Europe, en col·laboració amb IHS 
Markit, va publicar l’estudi AdEx Benchmark H1 2018 que reve-
la que la publicitat digital a Europa creix un 10% fins als 25.700 
milions d’euros el primer semestre d’aquest any.

L’estudi revela que la despesa en publicitat mòbil ha creuat la 
marca de 10.000 milions d’euros i s’acosta a un 50% de la des-
pesa en publicitat digital. L’últim Informe europeu sobre el di-
mensionament del mercat programàtic publicat per IAB Europe 

i IHS Markit mostra que més de la meitat de la despesa progra-
màtica de visualització es troba en formats mòbils.

El vídeo ha augmentat en més de quatre vegades la visualitza-
ció total i ara representa el 30% del segment de visualització. 
Aquesta expansió de vídeo ha augmentat la part total de la pan-
talla del mercat general d’inversió en anuncis digitals.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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El creixement publicitari de la publicació continua superant la 
recerca de pagament; la visualització va créixer un 12,3% i la 
cerca del 10,2%. La pantalla va assolir més de 10.000 milions 
d’euros en H1 2018 que representa el 40% de la publicitat di-
gital total, mentre que la cerca va representar el 46%. La publi-
citat gràfica continua experimentant un fort creixement a Euro-
pa Central i Oriental; en H1 2018 va créixer un 17,9% enfront 
de l’11,2% a Europa occidental. De fet, la regió de la CEE va 
contribuir a impulsar el creixement global amb un augment del 
17%, mentre que els mercats més madurs d’Europa occidental 
van experimentar un creixement del 9%.

Mirant endavant IHS Markit estima que la despesa en publicitat 
digital superarà els 50.000 milions d’euros el 2018. Townsend 
Feehan, director general d’IAB Europe, va dir: “ L’estudi del se-
gon trimestre d’AdEx proporciona una actualització sobre l’estat 
del mercat de publicitat digital a Europa. Segueix confirmant el 
creixement de la publicitat de vídeo i mòbil ja que els comercia-
litzadors es veuen digitals com a mitjà de construcció de marca”.

Anton Kopytov, Partner Technology Consulting, Mindshare i presi-
dent del Comitè de recerca de l’IAB Europe, va dir: “L’últim estudi 
d’AdEx demostra una comprensió al mercat que els consumidors 

amb prou feines separen la seva vida digital i analògica, que els 
factors digitals en cada canal i mitjans de comunicació. Les línies 
entre el tradicional i el digital es difuminen impulsant el creixement 
de les estratègies de vídeo multicanal i el ressorgiment de l’àudio 
en múltiples plataformes, incloent-hi l’escriptori, la TV intel·ligent 
i els dispositius mòbils. GDPR ha tingut un impacte en les activa-
cions basades en dades en la primera meitat de 2018, fent que 
els agents clau del mercat siguin prudents, però l’impacte general 
ha estat positiu en la confiança en la indústria digital i veiem la re-
cuperació en la segona quinzena de 2018. el creixement constant 
del mercat és positiu tant a l’est i l’oest d’Europa.”

Daniel Knapp, director executiu de TMT a IHS Markit, va dir que 
“la incertesa associada amb GDPR va afectar la confiança dels 
anunciants en la majoria dels mercats, provocant un creixement 
més lent en la despesa en publicitat digital entre març i juny. 
Les condicions de demanda estan previstes per millorar en la 
segona meitat de l’any, ja que els participants del mercat na-
veguen pel medi regulador. La demanda de publicitat i recerca 
de video es va mantenir fortament durant la primera meitat del 
2018, i els mercats de la CEE registrar el major creixement, ja 
que estan tancant progressivament la bretxa de maturitat digital 
amb els principals mercats occidentals.”
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L’estudi incorpora dades dels següents formats publicitaris en 
línia: Mostra; pagat per a la cerca; classificats i directoris.

Les segmentacions addicionals són: Vídeo (in-stream i out-
stream): mòbil (visualització i cerca); social.

Us oferim complet l’estudi AdEx Benchmark H1 2018, només 
que CLIQUEU AQUÍ  (il·lustracions: The Drum i IAB Spain)

La confiança en màrqueting i 
publicitat espanyola creix davant de la 
suspicàcia europea
 
L’Associació Europea d’Agències de Comunicació ( EACA ) ha 
elaborat, on es recullen dades de confiança empresarial en el 
sector del màrqueting i la publicitat europea, el qual ha disminuït 
en el tercer trimestre de l’any. L’estudi mostra que la confiança 
en la indústria publicitària en el primer trimestre de l’any repunta 
positivament però té un descens respecte als dos últims anys 
(de +14 el 2016 a +3 en l’actualitat).

Aquesta disminució es pot deure a la caiguda en l’índex de la 
confiança que s’ha patit en termes generals. La baixada més 
forta l’ha patit el Regne Unit, que ha passat de +24’8 en el se-
gon trimestre d’aquest any a un -11’1 en el tercer període de 
l’any. Aquest país té la major part del mercat publicitari a Euro-
pa i, per això, el coeficient més alt per influir en l’índex general. 
La seva baixada de 35’9 punts l’últim trimestre ha afectat la 
caiguda de la resta de països mesurats.
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Pel que fa a les expectatives de demanda digital i ocupació, 
l’informe mostra disminucions en totes les àrees geogràfiques 
mesurades menys a la regió mediterrània, on s’espera un aug-
ment que passi del -1’1 al + 2’1 per al tercer trimestre en ter-
mes de demanda i de -5’4 a -3’8 per a l’ocupació en el mateix 
període. L’informe ha recollit també que el factor més important 
que limita la demanda del sector publicitari en l’actualitat és la 
demanda (52%) enfront de la força laboral insuficient (12%).

La confiança ha augmentat només en nou països dels 24 mesu-
rats. Aquells que han experimentat majors increments són Es-
panya i Malta, amb 12’7 i 12’5 punts respectivament. En com-
paració amb l’informe anterior, Eslovènia segueix sent el país 
amb més nivell de confiança (+26’9), seguit de Suècia (+25’9) 
i Alemanya (+23’8). Els tres han reportat nivells relativament 
alts, estables i positius des de fa anys. 

Us oferim l’estudi complet de l’ECA “European Advertising Bu-
siness Climate Index”, CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: EACA)

DDB i Tribal signen la nova campanya 
de BBVA One View

BBVA llança la versió per a empreses BBVA One View, amb el 
qual els clients d’aquest servei podran afegir els seus comptes, 
targetes i comptes de crèdit a l’app per controlar-les totes, d’un 
cop d’ull i en un mateix lloc. A més, BBVA One View permet con-
figurar alertes, accedir a informes personalitzats i classificar els 
moviments perquè resulti més còmode treballar amb les dades.

Amb aquesta campanya, la marca segueix posicionant-se com 
un partner financer que, a través de la tecnologia, ofereix infor-
mació rellevant per facilitar la vida als seus clients i ajudar-los 
a prendre decisions àgils i contrastades, demostrant amb fets 
una vegada més que, tal com diu la seva plataforma de comu-
nicació, com més saps, millor decideixes. La campanya està 
prevista per a TV + campanya online + exterior/premsa + ràdio. 
(Font: El Publicista)
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Publicis començarà a treballar amb 
Fundación Telefónica

L’agència Publicis treballarà en el desenvolupament de les es-
tratègies de comunicació necessàries per donar suport als prin-
cipals programes d’actuació de la Fundació Telefónica i  serà la 
principal agència creativa per a la comunicació de Fundación 
Telefónica, després del concurs convocat el passat mes d’abril 
en què van participar diverses agències. L’acord amb la Funda-
ció suposa una àrea més a incloure en l’entorn de col·laboració 
que des de fa anys manté Publicis amb Telefónica.

Publicis gestionarà les accions creatives i de comunicació re-
lacionades amb els apartats d’Educació, Cultura Digital i Ocu-
pabilitat i Emprenedoria que porta a terme la Fundació Telefó-
nica. De la mateixa manera, Publicis participarà com a agència 
creativa en la comunicació de conferències, exposicions, con-
gressos i tallers que ajudin a difondre el coneixement cultural i 
tecnològic promogut per la Fundació Telefónica. (Font: Control 
Publicidad)

Zenith Media guanya el concurs de 
l’ONCE
L’agència de mitjans Zenith Media ha estat adjudicatària en un 
concurs pel Grup Social ONCE per gestionar les seves campan-
yes fins a 2021, arrencant el període l’1 de gener de el 2019. En 
el citat concurs, a més de Zenith, han participat  Arena Media, 
Carat, Mindshare i OMD.

L’ONCE ha comptat amb l’assessorament de la consultora Sco-
pen durant el procés d’avaluació de tots els projectes presen-
tats. D’altra banda, l’agència de mitjans guanyadora substitueix 
a Carat España, que va estar nou anys al capdavant de la ges-
tió de les campanyes del Grup Social ONCE. (Font: Ipmark)

Neix Open Creatiu, Festival de 
Publicitat de Catalunya

Amb l’objectiu de treure a la llum tot el talent que hi ha a Cata-
lunya, el Gremi de Publicitat ha creat Open Creatiu, un festival 
publicitari pensat per a qualsevol agència, estudi de disseny, 
agència digital o free-lance que treballin a Catalunya.
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“A l’Open Creatiu no importa la mesura de la campanya, el pres-
supost de les peces, o el client o el mitjà, tenen cabuda totes les 
idees. Offline, online, botigues, serveis... Hi haurà premiats per 
territori, és a dir, la millor agència de Barcelona, de Girona, de 
Lleida, de Tarragona i, fins i tot, de l’àrea metropolitana de Bar-
celona”, afirma José Ángel Abancens, president de l’Associació 
Empresarial de Publicitat, organitzadora del certamen. La ins-
cripció de peces es pot fer fins al 20 de novembre a la pàgina 
web www.opencreatiu.com i la celebració tindrà lloc el proper 
11 de desembre al Palau de Pedralbes, de Barcelona. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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S’està ampliant la ruptura de notícies 
a Facebook
Per Joey Rhyu, Product Manager Facebook

Quan la gent veu notícies a Facebook, vol identificar fàcilment 
quan és oportuna. I els editors de notícies ens han dit que volen 
ajudar a destacar històries urgents a Facebook.

Durant els últims mesos, vam fer una prova que permetia a 
més de 100 editorials de notícies d’Amèrica del Nord, Amèrica 
Llatina, Europa, Índia i Austràlia identificar i etiquetar històries 
com a “notícies d’última hora” a Facebook. Hem descobert que 
les persones han participat més activament amb històries mar-
cades com a novetats, mostrant-nos que aquest producte ajuda 
a la gent a trobar notícies importants per a ells.

A partir d’avui, fem:

• S’està mostrant l’etiqueta de notícies d’última hora a les per-
sones de més països. Tothom a Austràlia, França, Alemanya, 
Mèxic, Espanya i el Regne Unit és elegible per veure l’etiqueta 
de notícies d’última hora. Això és a més dels Estats Units i 

Canadà, on s’ha desplegat completament. Totes aquestes his-
tòries també seran etiquetades com a “notícies d’última hora” 
a CrowdTangle, i estem considerant l’etiqueta com a senyal de 
puntualitat en el rànquing de notícies d’aquests països.

• Comencem a provar en més mercats. Ampliarem la prova a 
més països d’Europa i Àsia per comprendre com la gent inte-
ractua amb les notícies en diferents països.

Veieu el contingut d’aquesta pantalla 
d’smartphone. “L’indicador” Breaking 
News “és un pas en la direcció co-
rrecta per a Facebook per augmentar 
la transparència i la urgència en els 
canals d’informació de les persones”, 
ens ha escrit Cynthia Collins, redacto-
ra off-Platform, The New York Times.

També estem fent millor el producte 
d’última hora. Hem posat en marxa 
integracions de tercers amb platafor-
mes com ara Social News Desk i So-

cialFlow, que permeten als editors fer publicacions de notícies 

NOVES EINES
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més senzilles a través d’aquestes plataformes de tercers. I hem 
realitzat ajustaments al producte basats en els comentaris dels 
nostres socis, que permeten als editors afegir l’etiqueta d’última 
hora després d’una publicació i eliminar una etiqueta d’una pu-
blicació abans que caduqui l’etiqueta.

Durant el període de proves, hem vist que les notícies d’última 
hora sobre política, delictes, desastres i negocis funcionen mi-
llor. Estem utilitzant dades com aquestes per ajudar els editors 
a comprendre com utilitzar l’etiqueta per connectar persones 
amb les novetats que necessiten per veure la majoria.

Sobretot, ens complau veure que la gent troba la indicació vi-
sual addicional útil, ajudant-los a sentir-se més informats sobre 
el que passa al seu voltant, quan això succeeixi. A partir de la 
nostra investigació hem constatat que la gent està d’acord que 
les històries que veuen etiquetats com a novetats en Facebook 
són notícies. A mesura que continuem invertint en aquest pro-
ducte, esperem que la gent estigui encara més acostumada a 
trobar novetats en News Feed.

Per obtenir més detalls sobre com es trenca la notícia a Face-
book, visiteu aquesta publicació. (Il·lustració: Facebook) 

La TECOM 2018 es va submergir 
a l’Internet “fosca”, presentant les 
novetats per a editors
  

Ponferrada (Lleó) es va convertir en el centre del debat sobre 
el present i el futur de les noves tecnologies, la informació i la 
societat digital, en la segona jornada TECOM de Noves Tecno-
logies i Comunicació on la internet profunda, la darknet i Dee-
pweb, el fenomen ‘influencer’, la ciberseguretat o les eines de 
Google per a editors digitals van ser alguns dels temes que es 
han abordar en diferents ponències organitzades per InfoBierzo 
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i BIRTTU.COM i en col·laboració amb les Universitats de Lleó, 
la Pontifícia de Salamanca. 

Van participar aquesta edició destacats del sector TIC com el 
director d’Estratègia de Google a Espanya i director de Google 
News, Luis Collado. Entre les novetats de Google, Collado va 
parlar dels nous plans de la Google News Initiative, que acaba 
d’obrir una nova ronda de finançament de projectes de mitjans de 
comunicació, la futura adaptació de les notícies als sistemes de 
veu i assistents virtuals (Google ja permet que el seu Assistant et 
llegeixi les notícies) i una eina que sens dubte incideix en el que 
porten anys buscant els mitjans: augmentar les subscripcions. 

Es tracta d’Subscribe With Google, i permet que els mitjans 
aconsegueixin nous subscriptors de pagament a través Play 
Quiosc, on els usuaris accedeixen a continguts de diversos mi-
tjans de comunicació, de moment de forma gratuïta. Gràcies a 
Subscribe With Google, els mitjans podran oferir als usuaris la 
possibilitat de subscriure als mitjans a Play Quiosc, el que re-
dueix la fricció perquè evita que els lectors hagin de compartir 
noves dades o moure’s entre plataformes: podran fer-ho a la 
que utilitzen diàriament per consultar notícies. El mitjà, a canvi, 
pot començar a monetitzar les notícies que comparteix en les 

apps de Google, que gestiona amb la seva tecnologia els pa-
gaments.

També destaquen les ponències de l’autor del popular llibre La 
Xarxa Fosca, Eduardo Casas (integrant de la Unitat de ciber-
delictes de la Policia Nacional), el gerent d’una de les compan-
yies destacades en la planificació i màrqueting de influencers, 
Óscar Cumí, precedit pel youtuber botó de plata Sergio Barrio 
(profesor10demates) i una taula rodona amb editors de premsa 
digital local que han aconseguit assentar projectes periodístics 
independents, com Alfonso Alba (Cordopolis.es), Rafael Herre-
ro (Salamancartvaldia.es) i el planificador digital Juanma G. Pu-
jols. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Infobierzo)

El futur del periodisme: un 
presentador d’inteligència artificial

Xina va amanir el  Dia Mundial del Periodista  presentant l’última 
amenaça a un gremi que les col·lecciona. “Hola a tots. Sóc un  
presentador d’intel·ligència artificial en anglès. Aquest és el 
meu primer dia a l’agència de notícies Xinhua. La meva veu 
i la meva aparença estan desenvolupades a partir de  Zhang 
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Zhao, un presentador real de la cadena. Treballaré incansa-
blement mentre els textos siguin introduïts en el meu sistema 
sense interrupció”. El que parlava s’assemblava certament a 
Zhang: mateix pentinat, ulleres, inflexions de veu, parpellejos 
i arquejament de celles. A la xarxa s’ajunten els perepunyetes. 
“Sembla una mica rígid i té problemes per a les pauses quan 
llegeix”, al·legava un internauta. A un ull poc entrenat li costa 
distingir entre els dos Zhang.

Els  presentadors virtuals  són un  invent conjunt de Xinhua, 
l’agència de notícies oficial, i la companyia Sogou. S’espera 
molt d’ells en les notícies d’últim minut, que podran ser llegi-
des al moment, i en cobertures sense pausa de 24 hores. De 
moment es limitaran a Internet, però l’horitzó és infinit. Wang 
Xiaochan, president de Sogou, va explicar a la premsa local 
que encara desmereixen respecte als presentadors humans, 
però va recalcar que els seus aprenen ràpid. Tot just necessiten 
10 minuts de dades del presentador real per calcar la seva veu 
i tres setmanes per a la modelació física completa amb els seus 
gestos més habituals.

La inversió és rendible, certifiquen des de la companyia, perquè 
“reduirà els costos de producció i millorarà l’eficiència”. I albira 

un futur amb professors virtuals, doctors virtuals... Aquests pe-
riodistes treballaran gratis, no lamentaran les jornades marato-
nianes ni la manca de vacances, no necessitaran maquilladors 
ni vestuari. Són una ganga per a l’empresa. (Font: El Periódico)

Rabbit permet navegar per Internet, 
veure i comentar vídeos 

La plataforma Rabbit vol que els periodistes vegin contingut 
amb els seus companys, tot i que no estiguin a la mateixa re-
dacció.  D’aquesta manera, poden veure i comentar en directe 
el què ens està semblant un acte, una transmissió o un vídeo 
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a YouTube. Aquesta plataforma veterana ha evolucionat amb el 
pas del temps i l’empresa afirma que amb el seu servei es pot 
veure “qualsevol contingut de vídeo amb qualsevol persona, en 
qualsevol part del món, al mateix temps”.

Un cop creat un compte (totalment gratuït) es poden triar crear 
sales públiques o privades, per així compartir l’experiència amb 
altres professionals i/o desconeguts. Quan es vulgui es pot 
llançar un navegador i començar a buscar contingut a YouTube, 
posar la transmissió des d’una plataforma de streaming o fins i 
tot navegar per la pàgina preferida per cadascú. El xat apareix a 
la part dreta (en la versió web) i, a més de comentaris, es poden 
enviar les clàssiques reaccions que apareixen superposades 
per sobre del vídeo. D’aquesta manera, diverses persones po-
den gaudir d’un mateix compte de Netflix, per posar un exem-
ple. Els companys periodistes rebran notificacions cada vegada 
que vagis a veure alguna cosa a Rabbit, per si volen unir-se i 
veure-ho junts. Es poden afegir múltiples “xous” a cada grup.

A més de la versió web, disposa d’aplicació per a Android i iOS, 
on han redissenyat tota la interfície perquè sigui més ràpid i 
fàcil utilitzar-la. A més, es poden fer recerques i agregar-se a 
grups oberts que ja existeixen. També hi ha una extensió per 

a Google Chrome que permet “compartir en Rabbit” qualsevol 
cosa que vegem en el navegador amb un simple clic. (Font i 
foto: Genbeta)

Google llança Squoosh: una eina per 
a convertir i optimitzar imatges

En el marc de la Chrome Developer Conference, Google ha 
presentat Squoosh, una eina per optimitzar i comprimir imat-
ges que pot funcionar des de qualsevol navegador , tant els 
d’escriptori com en dispositius mòbils. És important esmentar 
que Squoosh només treballa amb el contingut emmagatzemat 
a l’ordinador o mòbil. Caldrà pujar alguna imatge per començar 
amb l’edició, mentre que el resultat final estarà disponible per 
descarregar. Google esmenta que Squoosh no ha estat creat 
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amb la intenció de competir contra altres editors en línia, sinó 
per mostrar les seves noves tecnologies relacionades amb el 
processament i format d’imatges. 

L’app ens permet convertir a sis formats diferents: OptiPNG, 
MozJPG, WebP, Browser PNG, JPG, i WebP. En triar WebP es 
desplegaran altres ajustos més complexos. És possible canviar 
les dimensions de la imatge i mantenir la seva relació d’aspecte. 
A més, en redimensionar es pot triar la qualitat d’imatge entre 
quatre nivells diferents. Hi ha altres dos paràmetres d’edició 
molt bàsics per modificar els colors. Potser el més cridaner de 
Squoosh és que ens permet veure de forma simultània la imat-
ge original i l’editada. Squoosh ja està disponible i és totalment 
gratuït . Pots accedir des del següent enllaç. (Font: Hipertex-
tual – gràfic: Computer Hoy)

The Guardian anuncia el llançament 
de Guardian Voice Lab

Guardian News & Media ha anunciat el llançament de Guardian 
Voice Lab: un equip intern dedicat a experimentar amb la narra-
ció i lliurament del periodisme a través d’altaveus intel·ligents i 

d’àudio interactiu. Un petit equip multidisciplinari treballarà es-
tretament amb la redacció i els equips de productes del Guar-
dian per crear i provar formes innovadores per oferir un innova-
dor periodisme d’àudio de The Guardian, utilitzant la plataforma 
Google Assistant.

Guardian Voice Lab explorarà formes d’oferir un periodisme de 
qualitat a través d’experiències d’àudio atractives i úniques en 
un dispositiu d’altaveu intel·ligent. El projecte està programat 
durant sis mesos amb el finançament de Google. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Paradoxes normatives en periodisme 
de 360°: precisió i objectivitat 
contestats
Per Tanja Aitamurto, doctora de la Universitat de Stanford / 
SAGE Journals

Tanja Aitamurto examina l’impacte de les noves tecnologies 
mediàtiques sobre el comportament humà i la societat. El seu 
treball ha estat publicat en diversos escenaris, incloent Factors 
humans en sistemes informàtics (CHI), Treball cooperatiu i in-
formàtica social (CSCW), periodisme digital i pràctica periodís-
tica. Us oferim ara un resum, però al final d’aquest text també 
oferim la possibilitat de llegir sencer aquest treball.

En el periodisme visual, l’adopció de noves tecnologies sovint 
condueix a la renegociació de les fronteres normatives, i el cas 
del vídeo de 360° no és una excepció. Es presenten dues para-
doxes normatives en els intents dels periodistes de desplegar 
un vídeo de 360° per aportar contingut emocional i atractiu. La 
primera paradoxa és que es considera que la vista de 360° pro-
porciona una representació més precisa dels esdeveniments, 
però la llibertat de l’espectador per triar el camp de visió pot 
conduir a una imatge menys precisa de la història. La segona 
paradoxa és que, mitjançant la manipulació d’imatges autènti-
ques en la recerca d’informes més precisos i objectius, els pe-
riodistes comprometen les nocions tradicionals d’exactitud i ob-
jectivitat. Aquestes paradoxes afavoreixen el periodisme visual 
lluny del “tal qual” i cap al “com si”, desentelant el periodisme 
visual de les seves afirmacions naturalistes.

Les normes periodístiques guien la construcció dels aspectes de-
notatius i connotatius del periodisme visual. En el marc normatiu, 
els periodistes persegueixen l’objectiu d’obtenir informes precisos, 
objectius, autònoms i transparents. Encara que aquestes normes 
són ideals inabastables, els professionals consideren que legiti-
men el periodisme com una disciplina de veritat, diferenciant-la 
d’altres pràctiques de comunicació professional. La credibilitat del 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

periodisme es basa en la seva pretensió d’oferir informes preci-
sos, autònoms, objectius i transparents, però al llarg de la història 
del periodisme visual, fins i tot les imatges més cèlebres han plan-
tejat qüestions sobre la seva exactitud i autenticitat. 

La il·lusió de l’objectivitat en el periodisme visual admet la nor-
ma de precisió aspiracional, que se suposa que ha d’assegurar 
que l’imaginari mostri els esdeveniments de la manera més ve-
rídica i autèntica possible. Utilitzant la seva verosimilitud com a 
prova, el periodisme visual serveix a la il·lusió de l’objectivitat, 
ajudant a la premsa a protegir-se de les afirmacions de biaix. La 
fotografia documental és una part important del “ritual estratègic 
de l’objectivitat”, que ajuda a construir objectivitat i precisió en 
el periodisme visual. Per donar suport a aquestes afirmacions 
d’objectivitat i autenticitat, les pautes ètiques del periodisme vi-
sual afirmen que els periodistes “no han de manipular imatges 
ni afegir o alterar el so de cap manera que pugui enganyar als 
espectadors o representar-los” (National Press Photographers 
Association, 2018 ) i “mai distorsionen deliberadament fets o 
context, inclosa la informació visual.

Aquest treball es basa en entrevistes amb 26 periodistes i edi-
tors que han produït videos periodístics de 360°. Es va pre-

guntar als entrevistats sobre la seva experiència amb el vídeo 
360, els seus beneficis i reptes, el seu impacte sobre normes i 
pràctiques periodístiques, consideracions ètiques i la seva visió 
sobre la modificació de la captura documental de 360°.

Els resultats ens presenten dues paradoxes normatives en 
el periodisme 360° dels comptes dels periodistes. La primera 
paradoxa és que la vista omnidireccional en un vídeo de 360° 
enforteix i debilita la il·lusió construïda d’exactitud en les imat-
ges. La segona paradoxa és que, en la seva recerca d’informes 
més precisos i objectius, els periodistes acaben comprometent 
les normes d’exactitud i objectivitat. Mitjançant l’ús de la mani-
pulació, els periodistes s’allunyen dels límits normatius tradi-
cionals per construir les il·lusions de precisió i objectivitat. El 
periodisme de 360° s’allunya del “com està” i cap al “com si” 
en representacions visuals. Les dues paradoxes reflecteixen la 
contínua reconfiguració de les fronteres normatives en el perio-
disme visual.

Podeu llegir el treball sencer de Tanja Aitamurto CLICANT AQUÍ  
(Resum del text: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: 
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Generació Z, intel·ligència artificial i 
nous models de negoci

Aquesta setmana, en l’ambient comunicacional mundial des-
taca la conferència de periodisme digital, que va tenir lloc el 
dimecres, 7 de novembre, a Reuters, a Canary Wharf, Londres, 
on es va divulgar com organitzen els mitjans la Generation 
Z. Ponents de The Telegraph, ShoutOut Network, BBC i Pink 
News van explorar el que volen les generacions més joves dels 
mitjans de comunicació i formes pràctiques de fer-ho.

Per exemple, Pink News va tornar a imaginar completament 
el seu contingut per al seu públic en Snapchat, repurposant el 
contingut horitzontal a vertical, mentre que el BBC World Ser-

vice utilitza un estudi virtual per explicar millor les notícies als 
joves d’Àfrica. També hem escoltat com la intel·ligència artificial 
a la redacció pot esdevenir la vostra nova millor amiga.

Els robots encara no poden substituir periodistes, però AI pro-
porciona eines útils que amplien els límits del treball dels perio-
distes. Els conferenciants van analitzar algunes de les mane-
res més innovadores d’utilitzar eines AI a la redacció, des del 
processament de dades fins a patrons d’observació, fins i tot 
com Reuters està casant- se amb el periodisme humà i el robot. 
Perque Reuters està impulsant el seu periodisme amb judici 
humà i capacitat de màquina, utilitzant les eines AI News Tracer 
i Linx Insight, segons va explicar Reg Chua, editor executiu. 
Us oferim la crònica que el periodista Jacob Granger publica 
a News Rewired sobre aquest pas endavant de Reuters. CLI-
QUEU AQUÍ. (Font i foto: Journalism)

Nou congrés d’INMA: Més claus per 
captar subscriptors digitals

La International News Media Association (INMA) ha reunit els 
passats 8 i 9 de novembre a Miami a 130 editors i professio-
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nals de la indústria periodística per avançar en la recerca de 
fórmules que permetin establir reeixits murs de pagament o 
augmentar les taxes de conversió dels ja existents. Al congrés, 
l’investigador resident de INMA, Greg Piechota, va aportar tam-
bé algunes idees que estan funcionant en altres mitjans.
  
Aquestes són algunes de les conclusions de la reunió:

La disponibilitat de contingut digital premium està canviant els 
comportaments dels consumidors. A les àrees del món on Net-
flix i Spotify tenen una penetració significativa, les persones es-
tan més disposades a pagar per aquest contingut.

“Cada vegada més, la gent paga més per les notícies. I en al-
guns països, com Noruega o Suècia, una gran part de la pobla-
ció ja ha pagat almenys una vegada en l’últim any per qualsevol 
tipus de notícia”, va dir Piechota.” La gent està començant a 
apreciar la idea que si vol accedir a contingut premium, ha de 
pagar per això”.

En els 33 mercats occidentals analitzats, el 32% dels mitjans 
nacionals cobren pel contingut en línia.

Segons la investigació de Piechota: 32%: Conveniència;  23%: 
Bon tracte; 17%: Exclusivitat de contingut; 16%: el contingut 
pagat és millor que el contingut gratuït; 13%: Desig de finançar 
el periodisme; 

El veritable treball de les moltes opcions de paywall (freemium/
premium, mesurat, paywalls durs/models de membres, models 
híbrids / dinàmics) és utilitzar-lo com a eina de segmentació.

• Els models premium (que utilitzen el 45% dels mitjans de co-
municació) filtren a les persones que tenen un interès particular.
• Els models metered (11%) filtren als usuaris que més consu-
meixen, limitant el contingut pel volum d’articles.
• Els paywalls durs (8%) atrauen les persones que tenen una 
actitud forta i de confiança cap a la marca.
• Els models híbrids (2%) i adaptatius (1%) es barregen, limitant 
l’accés al contingut gratuït per factors demogràfics, de compor-
tament, d’interès i altres.
• Altres models, com l’accés de pagament a la rèplica electrò-
nica (32%) i el model de donació / membres (1%), atreuen a 
diferents tipus de lectors. (Font: INMA; resum: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
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Caixabank ofereix al grup Moll un 
quitament del 80% en el deute de Zeta

El punt d’inflexió en el procés de venda de Grupo Zeta es va 
produir fa unes setmanes, quan la banca va decidir prendre les 
regnes després de l’enèsim revés en les negociacions. Des de 
llavors l’operació està sent tutelada per Caixabank, el segon 
creditor principal de Zeta per darrere de Santander.

Les fonts consultades per Dircomfidencial confirmen que 
l’entitat bancària li posa en safata a Javier Moll (Prensa Ibéri-
ca) la possibilitat de fer-se amb Zeta. En concret, li ha ofert un 
quitament del 80% del seu deute, que ascendeix a 100 milions 
d’euros, el que abaratiria de forma considerable la factura final 
de l’operació. En altres paraules, significaria perdonar prop de 
80 milions d’euros, un preu molt inferior als 50 milions d’euros 
que esperava treure Asensio, amb lleva inclosa. Entre les raons 
que haurien portat a Caixabank a plantejar aquesta elevada re-
ducció, quan Asensio estava demanant fins a la data un quita-
ment de la meitat, es trobaria l’interès en que El Periódico i la 
resta de publicacions continuïn en mans d’un editor català. (Font: 
Dircomfidencial)

La UPV publica una manual per al 
tractament de la violència masclista 
en els mitjans

La Unió de Periodistes Valencians ha publicat el Manual d’estil 
per al tractament de la violència masclista i el llenguatge inclu-
siu en els mitjans de comunicació. L’obra ha estat elaborada per 
les periodistes Remei Castelló Belda i Anna Gimeno Berbegal a 
partir de la beca impulsada per la UPV i l’Ajuntament de Caste-
lló per a la redacció de la guia.

Aquest nou manual vol ser una eina de treball pràctica per als 
professionals que hagin d’abordar la violència masclista: pe-
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riodistes, fotoperiodistes, càmeres, realitzadors, editors i totes 
aquelles persones que participen en l’elaboració de continguts 
informatius i d’entreteniment, a les quals es demana que apli-
quin la perspectiva de gènere en les respectives funcions.

L’objectiu és proporcionar coneixement, eines i propostes per 
facilitar que els mitjans exerceixin un rol actiu en la lluita contra 
la violència masclista a través de la informació rigorosa i l’ús no 
sexista del llenguatge. A més, el manual també pretén contribuir 
a abandonar la perspectiva androcèntrica i transformar els dis-
cursos per tal de configurar una mirada i una realitat igualitàries 
i respectuoses amb les dones. Us oferim el Manual d’estil per 
al tractament de la violència masclista, CLICAR AQUÍ (Font: 
Comunicació 21)

El Govern de Catalunya estrena nou 
web de la sala de premsa

El Govern renova la imatge digital dels portals corporatius. 
Des de la setmana passada hi ha un nou portal de Govern i de 
sala de premsa amb un disseny responsiu i adaptat per ser ac-
cessible des de qualsevol navegador i dispositiu mòbil. El nou 

disseny mostra la informació més rellevant de l’Executiu i la 
divideix en tres eixos: cohesió social, prosperitat econòmica i 
enfortiment democràtic. També hi ha un espai destacat sobre 
els continguts del Govern a les xarxes socials, l’agenda diària i 
per les emissions de vídeo en directe dels actes de l’executiu.  
 
Entre els principals canvis, el portal de la sala de premsa queda 
integrat ara al web de govern.cat i renova el seu disseny per 
fer-lo més accessible als periodistes. Tot i que el domini actual 
es manté, el nou portal ha canviat d’ubicació. Les ‘urls’ can-
vien però es podran accedir igualment per les antigues ‘urls’. 
D’aquesta manera s’aplicaran redireccions per mantenir els 
enllaços: govern.cat: https://govern.cat/gov; premsa.gencat.
cat: https://govern.cat/salapremsa. El nou portal disposa d’un 
potent motor de cerca i un nou sistema de protecció per evitar 
els ciberatacs. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Dilluns 19 i 26 de novembre (de 09:30h a 14:30h). 
Barcelona - Aquesta formació, dissenyada per Josep M. Bru-
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gués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb 
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un 
altre tipus d’audiència.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Dime-
cres 21 i dimarts 27 de novembre (de 09:30h a 14:30h). Barce-
lona - Aquest curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar 
a elaborar fotografies interactives, mapes per a internet, crono-
logies interactives, històries a partir d’elements de xarxes so-
cials, àudios integrats en textos, vídeos interactius i reportatges 
multimèdia.

Organització d’esdeveniments - Nivell avançat.- Dimecres 
21 i 28 de novembre (de 15:30 a 18:30). Barcelona - Dilluns 
3 de desembre (de 15:00 a 20:00). Manresa - Aquest curs, im-
partit per Josep Salvat, capacitarà als assistents per dur a ter-
me amb garanties un esdeveniment de complexitat mitja-alta i 
aproximarà la realitat dels problemes que els professionals dels 
esdeveniments es troben en el seu dia a dia.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Dijous 22 
i 29 de novembre (de 09:30h a 14:30h). Barcelona - A través 
d’aquesta formació, dirigida per Montse Sanahuja, els alum-

nes aprendran a redactar de manera clara, professionalitzada i 
adaptada als diversos documents corporatius. Aprendran també 
a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser persuasius 
i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca d’escriure en 
el seu dia a dia.

Taller pràctic de periodisme de dades.- Dijous 22 i 29 de nov-
embre (de 15:30 a 18:30). Barcelona - Aquest curs, a càrrec de 
Karma Peiró, ensenya diverses eines per optimitzar la cerca i 
l’anàlisi de les dades, i mostra com traslladar-les en una visua-
lització interactiva per explicar una història periodística d’una 
forma més comprensible i atractiva per al lector.

La transformació de la publicitat digital.- Divendres 23 i 30 
de novembre (de 09:30h a 14:30h). Barcelona - En aquest curs, 
dissenyat per Lluís Serra, s’oferirà una àmplia visió sobre la 
publicitat digital i les seves diferents modalitats, els formats 
més habituals, les formes de contractació...amb consells i bo-
nes pràctiques per millorar-ne l’efectivitat. A més, descobrirem 
les interioritats de la publicitat programàtica i de l’ecosistema 
publicitari actual, així com els reptes que es plantegen per a 
l’evolució del sector.
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Webinar sobre Periodisme Mòbil (MoJo): les millors apps 
per editar fotografies i vídeos des del mòbil.- Divendres 23 
de novembre (de 10:00h a 11:00h). On line - L’objectiu d’aquesta 
sessió, a càrrec Jordi Flamarich, és recomanar un bon grapat 
d’aplicacions per al periodista MoJo, amb l’objectiu de fer mi-
llors fotos i vídeos amb el mòbil, aprendre a configurar bé el 
nostre dispositiu i descobrir les tècniques bàsiques i avançades 
de composició, edició i retoc.

Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook: passem 
a la pràctica.- Divendres 23 i 30 de novembre (de 15:00h a 
20:00h). Lleida - 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.

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. Per a més 
informació i inscripcions CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Els diaris perden rellevància com a 
formadors d’opinió, excepte els locals
Per Laboratorio de Periodismo

  
La importància dels mitjans clàssics per a la formació d’opinió 
és cada vegada menor. Aquesta és una de les conclusions del 
monitor de diversitat de mitjans, realitzat a Alemanya, i que re-
cull Horizont.net. Especialment els diaris estan perdent impor-
tància. Però a nivell regional, els diaris segueixen sent líders 
pel que fa a impacte. És a dir, la premsa local manté la seva 
capacitat com a formadora d’opinió, enfront de la caiguda dels 
mitjans generalistes.

Paral·lelament a aquest retrocés dels mitjans clàssics com a 
formadors d’opinió, els mitjans digitals són cada vegada més 
importants per formar opinions. 

El mitjà d’informació més important segueix sent la televisió. 
Segons l’estudi, el pes de la TV per a la formació d’opinió en el 
primer semestre del 2018 va ser d’un terç (33.4 per cent).

A la tendència de cinc anys, la televisió va perdre al voltant de 
3.5 punts percentuals (2013: 36,9 per cent). Els diaris van per-
dre més, caient d’un 22,7 a 18,7 per cent.

La ràdio va poder mantenir la seva importància relativament 
estable amb un 19 per cent.

Com era d’esperar, Internet és el major guanyador: el pes de 
l’opinió del web ha augmentat en els últims cinc anys, del 17.9 
per cent al 26.7 per cent.

Entre els usuaris joves de 14 a 29 anys, és fins i tot el 53.6 per 
cent, que és el doble de la mitjana de la població.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per a assumptes regionals i locals, la importància de la televisió 
per a la presa de decisions és tradicionalment més baixa, amb 
un 14.6 per cent.  Aquí, els diaris, amb un pes del 32,1 per cent 
encara estan al capdavant. Internet està en un nivell regional a 
25.5 per cent i la ràdio té una influència relativament gran en la 
formació d’opinions en el terreny amb 22.8 per cent.
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Innovació en vídeo digital: l’IAB en les 
properes grans tendències
Per The Drum

  
El vídeo en línia és ara el format de visualització digital més 
gran, que representa el 39% de la despesa total de visualització 
de 4.18 milions de lliures en 2017 i està impulsant la major part 
del creixement. Les oportunitats que presenten els vídeos digi-
tals són emocionants i reedifiquen com interaccionen les mar-
ques i els consumidors. El Grup de Direcció de Vídeo de l’IAB 
-en particular, Unruly i Spark Foundry- s’han unit per discutir les 
emocionants possibilitats que podem esperar per oferir digital a 
marques i consumidors.

Quines són les properes tendències clau que impulsaran la in-
novació en el vídeo digital? Durant molts anys, el vídeo digital 
s’ha limitat principalment a pantalles secundàries més petites. 
Tanmateix, a mesura que la penetració domèstica dels televi-
sors connectats, que ara creix més del 10% en un 42% , con-
tinua creixent, el vídeo digital té l’oportunitat de tenir un paper 
cada cop més destacat a la pantalla més gran de les llars dels 
pobles.

Simultàniament, a mesura que la capacitat de la xarxa i del dis-
positiu segueix millorant, estem veient que les plataformes que 
tradicionalment s’han utilitzat per a continguts en forma curta 
comencen a temptar als creadors i als públics amb contingut de 
major qualitat i de forma més llarga. La manera com això podria 
canviar els hàbits de visualització en dispositius mòbils és una 
cosa que cal tenir en compte.

A més dels canvis en els hàbits de visualització, el vídeo digital 
també ofereix l’oportunitat de que els continguts siguin interac-
tius, hipervincles i es puguin canviar de manera instantània per 
proporcionar informació més rellevant. El vídeo compatible, per 
exemple, permet que els espectadors facin clic en un objecte 
del vídeo perquè puguin passar per comprar-lo i els vídeos dinà-

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

mics canviaran la informació, com ara text, colors o la història 
del contingut, perquè coincideixi amb la context de l’espectador.

Com pot canviar la innovació en el vídeo digital la manera 
com interactuen les marques i els consumidors? Les noves 
innovacions en el vídeo digital permetran més oportunitats de 
crear un contingut atractiu i immersiu que, al seu torn, millori 
l’experiència de visualització dels consumidors. D’aquesta ma-
nera, les marques tindran l’oportunitat de transmetre’s d’una 
manera més convincent i generar una experiència d’usuari més 
forta i una resposta emocional dels seus públics.

Les noves tendències, com ara el vídeo comparat, tal com s’ha 
esmentat anteriorment, no només permetran als anunciants ob-
tenir més informació sobre el seu contingut, sinó també reduir 
la fricció en la ruta del consumidor a la compra.

El més important és enriquir l’experiència del públic. Això de-
pendrà completament de les marques i editors d’invertir temps i 
diners per produir continguts i experiències d’alta qualitat.

Per què és tan important que les empreses del vídeo digital 
continuïn innovant? Encara que fa més d’una dècada, els anun-

ciants segueixen aprenent sobre el que fa que el vídeo digital 
sigui eficaç. El vídeo és una de les formes de comunicació més 
emotives disponibles per a persones i organitzacions. Això és 
en part perquè utilitza una combinació de dos sentits potents: 
visuals i so per transmetre un missatge. És per això que els 
consumidors es converteixen en vídeo, sens dubte, més que 
qualsevol altre mitjà d’entreteniment.

Per continuar entretenint i oferint experiències més riques i fres-
ques, les empreses del vídeo digital necessiten continuar inno-
vant. No es tracta de novetats: tracta de trobar noves formes 
d’enriquir la narració d’històries i oferir missatges més convin-
cents.

L’arribada de noves tecnologies està creant noves oportunitats 
per al vídeo. La realitat augmentada, per exemple, va ser una 
vegada un truc, però ara és una àrea que els anunciants estan 
començant a prestar atenció, que no han de passar a Pokémon 
Go.

Però la innovació no és només les tecnologies “fresques” com 
la realitat virtual i augmentada. Les pantalles que estem veient 
a la pantalla també estan canviant, no només en grandària o 
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portabilitat, sinó en una posició crucial, tant dins com fora de la 
sala d’estar. La indústria fora de la llar és un gran exemple d’un 
sector que està passant per una revolució digital, amb el vídeo 
en el fons. Per mantenir-se rellevants, les empreses de tots els 
sectors haurien de passar temps entenent les noves i emocio-
nants maneres de consumir el vídeo.
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Alfonso Méndiz: “La nostra és una 
professió que pot canviar el món, 
omplir-lo d’esperança”
Per Miquel Marín / Sumant Històries-UIC
             

A l’Alfonso Méndiz li agrada parlar. No en va és el degà de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de l’UIC, des de fa dos 
anys i mig. I vam xerrar –una conversa de deixeble a mestre– 
d’aquest període al capdavant de la Facultat: de la gestió diària 
per millorar la docència i impulsar la internacionalització, de ge-
nerar recerca i establir xarxes amb altres facultats; del comuni-
cador d’avui, obert al món, i de l’ètica que hauria d’imperar, si 

busquem fer un món millor: almenys, és a què volem tendir els 
que hem decidit emprendre l’aprenentatge d’aquesta professió. 
I també vam parlar d’històries, ja que així va començar a ‘fer-se’ 
aquest degà: passant del cinema a la publicitat –és catedràtic 
en aquesta disciplina–, començant, encara que pugui semblar 
estrany, per la Filologia. (...)

Després d’haver tocat tots els camps de la comunicació 
–cinema, periodisme i publicitat–, què creu que els uneix?
Jo diria que conflueixen en el desig de comunicar quelcom re-
llevant a través d’una història. Un comunicador és un narrador 
d’històries interessants i humanes: la gran història periodística 
del que avui ha passat a Síria, o la petita de com viu una cas-
tanyera d’Olot, a la qual tothom explica els seus problemes; 
la història d’una sèrie fictícia i allunyada en el temps, que ens 
parla, però, de temes molt propers (la família, l’amistat, el dolor, 
la solidaritat); o la d’una marca que ens involucra i ens promet 
un canvi rellevant en les nostres vides. Totes són comunicació.

Històries que, de vegades, no són veritables: em refereixo 
a les fake news, tan en voga, últimament… Està en crisi la 
comunicació?
Jo diria que està en crisi la comunicació que no respecta el pú-
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blic. Ja no interessen les notícies que destil·len acidesa i visió 
negativa. La gent no va als mitjans per omplir-se d’amargor. 
La gent n’espera informació objectiva i enriquiment personal: 
llegeixo coses per saber, per despertar noves idees, per buscar 
optimisme; per ser millor persona, en definitiva. Per què es par-
la tant de fake news? Perquè molts s’han desentès de la veritat, 
i destil·len escepticisme, ironia, desencís. El periodisme ha de 
recuperar la il·lusió i la missió de servei.

“Aquesta no és una professió per a cínics”: ho va citar re-
centment.
En efecte, ho vaig voler recordar als estudiants que acabaven 
l’any passat: és el títol de l’obra més coneguda de Kapuscinski. 
Ho deia després d’una llarga experiència en llocs variats i de 
vegades inhòspits (també va ser corresponsal de guerra). Sens 
dubte, Kapuscinski ha estat un dels grans periodistes del segle 
XX, i al final dels seus dies no apostava per la crítica ni per 
la ironia. Apostava per la il·lusió i per considerar l’informador 
com un servidor dels seus conciutadans. Aquesta és una gran 
professió que pot canviar el món, omplir-lo d’esperança, fer-lo 
millor… Fake news? El problema, potser, és que hi ha un excés 
de vanitat, de confiança en el propi judici (que porta a no con-
trastar les fonts), i una falta de rigor i de valors ètics.

Per què aquesta preocupació seva per les qüestions etico-
jurídiques de la comunicació?
Perquè la nostra professió afronta, en tots els seus àmbits, 
molts dilemes ètics cada dia. És clar que totes les professions 
influeixen d’una manera o altra, però aquesta afecta els 7.500 
milions de persones que vivim al planeta. Tots ens comuniquem 
amb moltes persones cada dia: enviem missatges per les xar-
xes socials, rebem i aportem idees a Internet, llegim notícies 
a la premsa i mirem pel·lícules i sèries de televisió, etc. Els 
professionals que estan darrere de cada un d’aquests mitjans 
poden aportar optimisme o desencant, esperança o desil·lusió, 
solidaritat o egoisme. Per això sempre m’ha semblat que cal en-
focar l’aprenentatge i la formació dels futurs comunicadors des 
de la responsabilitat ètica, molt abans que des del coneixement 
tècnic. El que ha de tenir molt clar un comunicador és que la 
seva actitud i visió sobre les persones influeix poderosament en 
el públic, i que el món serà millor o pitjor segons com sigui ell, 
com a persona i com a comunicador.

Això és un repte per als estudiants d’aquests graus, oi?
Sí, és clar! Per això, necessiten formar-se bé, forjar un criteri 
propi basat en conviccions i en un aprenentatge reflexiu, i no en 
les modes o en el que és políticament correcte; buscar sempre 
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la veritat; respectar les persones per sobre de la pròpia llibertat 
d’expressió; i concebre la tasca de la comunicació com un ser-
vei als seus iguals, molt per sobre de l’èxit professional.

Pensa que és la direcció presa per la comunicació en general?
Seria el desitjable. La realitat és que la comunicació cada ve-
gada està més tecnologitzada i fiscalitzada. Els cercadors i 
les xarxes socials ho saben tot sobre nosaltres i ens ofereixen 
comunicacions a mida, ofertes comercials ajustades al nostre 
perfil. Precisament per això, la comunicació necessita ser cada 
dia més humana. Perquè, o serveix per a què siguem millors 
persones, més solidàries i obertes als altres, o no serà comuni-
cació sinó incomunicació.

En realitat, estem parlant de reptes que valdrien més enllà 
de la facultat de Comunicació. Després de tants anys en la 
docència, com veu l’estudiant d’universitat?

I tant que són reptes per a tothom! En aquest sentit, jo diria que 
l’universitari –qualsevol–, a més de formar-se un criteri propi, 
ha de tenir un afany gran per saber coses: primer, fent créixer la 
il·lusió de conèixer a fons la pròpia especialitat, i després, obrint 
la ment per dialogar amb professors i estudiants d’altres àrees. 

I tot això, en un clima de convivència i de servei a la societat. 
És compatible aquest desig de servir amb el de destacar, de 
deixar empremta en els altres. Perquè la ciència que un adqui-
reix només aconsegueix la seva plenitud quan serveix per crear 
i consolidar un món millor. En definitiva, el veig com algú que 
s’esforça per saber, per conviure i per servir.

Quin creu que és el repte d’un degà i, concretament, d’un 
degà de Comunicació?
Jo diria que, en el meu cas, és un repte triple: primer, col·locar 
cada persona –des del professorat, fins a l’alumne, passant pel 
personal d’administració i serveis– en el lloc on pugui ser més 
útil i més feliç (i per això és important saber escoltar); segon, 
anticipar els canvis acadèmics i professionals per mantenir ac-
tualitzada la formació que els estudiants requereixen; i tercer, 
impulsar una millora constant en la docència i la investigació. 
Això exigeix comprendre que el que és urgent és la docència, 
que mira sempre al present i és font de nous estudiants; però 
el futur està en la investigació: és la que permet l’avanç del co-
neixement, i també la que posiciona les universitats en els ràn-
quings. Però totes dues són importants i han de compenetrar-
se. Un degà ha d’impulsar les dues dimensions, sense deixar 
que cap de les dues es quedi enrere. (Foto: UIC)
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Per què ens creiem les notícies 
falses?
Per Jordi Rovira / Report.cat

Estem rodejats d’informacions falses. Les famoses fake news 
es comparteixen a una gran velocitat i generen tot un debat en 
la societat –i en la professió periodística– sobre la credibilitat 
de la informació.

Però, per què tenen tant d’èxit? Un macroestudi de l’Institut 
Tecnològic de Massachusetts (MIT)–elaborat per Sinan Aral, 
Soroush Vosoughi i Deb Royi titulat La difusió de notícies veri-
tables i falses en línia– publicat al març a la prestigiosa revista 

Science, arribava a la conclusió que es propaguen amb molta 
més velocitat que les verdaderes senzillament perquè són més 
atractives que no pas els fets objectius i contrastats. No en va, 
les noticies falses son tot un desafiament de primer ordre per 
les democracies de tot el món, van advertir els ponents del Foro 
Iberoamericano que aquests dies s’ha celebrat a Madrid

Les conclusions del macroestudi –pel qual van analitzar 126.000 
històries difoses a Twitter entre els anys 2006 i 2017, amb més 
de 4.5 milions de tuits d’uns tres milions de persones– apunten 
que les notícies falses estan millor novel·lades i són més ori-
ginals que les reals. A més, disparen una resposta emocional 
més intensa que no pas un tuit normal. Per això, segons els 
autors de l’estudi, tenen un 70% més de possibilitats de ser re-
plicades. “La falsedat es difon significativament més lluny, més 
ràpid, més profunda i més àmpliament que la veritat en totes les 
categories d’informació”, apunten els autors a l’estudi.

Política, sobretot.- A més, els autors de l’estudi, assenyalen 
que la competència amb les mentides es força dura ja que, se-
gons el seu treball, una noticia real ha de ser fins a sis cops més 
llarga que una de falsa per arribar a 1.500 persones. És a dir, 
que una fake new d’un únic paràgraf arriba ràpidament a aquest 
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nombre de persones mentre que una de certa ha d’estar molt 
més elaborada per obtenir la mateixa audiència.

Aral, Vosoughi i Roytambé van detectar que la política és l’àmbit 
més abonat a les mentides. “Els efectes van ser més pronun-
ciats per notícies polítiques falses que per notícies falses sobre 
terrorisme, desastres naturals, ciència, llegendes urbanes o in-
formació financera”, asseguren els seus autors.

Les eleccions presidencials als Estats Units o les més recents 
eleccions al Brasil han deixat clars exemples en aquest sentit. 
Però això no vol dir que els polítics siguin les úniques víctimes 
propícies d’aquestes mentides. Ni molt menys. Els ciutadans 
sovint també en surten malparats.

El passat mes de juliol, un article a El País relatava els pro-
blemes que va viure un ciutadà, Francisco Canas, arran d’una 
noticia falsa –en la que anava inclosa la seva foto– que es va 
viralitzar ràpidament per les xarxes socials i on se l’acusava 
d’agredir i robar a una dona de 64 anys d’Algesires, quan no 
era així. “Es troba en busca i captura. Passa-ho!”, finalitzava el 
text. La Policia fins i tot va haver de demanar al seu compte de 
Twitter que la gent deixés de compartir aquella informació falsa. 

I aquest és tan sols un dels molts exemples sobre les conse-
qüències de les mentides en ciutadans innocents.

Ja ho deia Spinoza.- Malgrat tota la literatura escrita darre-
rament sobre aquest tema, el cert és que el debat sobre la in-
formació falsa és molt més antic que el generat per les fake 
newsi la seva ràpida difusió a través de les xarxes socials. En 
general, però, els experts ens diuen que els humans tendim a 
creure’ns allò que ens expliquen. Vaja, que som ingenus. Prova 
d’això és l’estudi (No et pots creure tot el que llegeixes) –tota 
una referència en la matèria– que al 1993 els psicòlegs nord-
americans Daniel Gilbert, Romin W. Tafarodi i Patrick S. Malone 
van publicar al Journal of personality and social psychology. Els 
autors de l’estudi van sotmetre a un grup de persones a infor-
macions reals on hi havia algunes dades falses i la conclusió 
que en van extreure és que en la primera fracció de segon en la 
qual rebem la informació ens creiem tot el que ens estan dient. 
Per tant, l’ésser humà acaba sent víctima de la seva pròpia 
ingenuïtat.

L’estudi partia d’un debat molt antic entre Descartes i Spinoza. 
El primer suggeria que les persones han de poder comprendre 
les afirmacions sense creure-se-les mentre que Spinoza de-
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fensava, en canvi, que hauria de ser així però que no poden. 
L’experiment, però, va corroborar la hipòtesis que la compres-
sió de la informació rebuda inclou una creença inicial en la in-
formació compresa. I això, per tant, ajuda a entendre la propa-
gació actual de les fake news. El debat, doncs, ve de lluny i tot 
apunta que va per llarg…

El Butlletí us ofereix sencer el macro estudi “La difusió de notí-
cies veritables i falses en línia”, publicat per la revista Science. 
CLIQUEU AQUÍ (Il·lustració: clipartxtras.com)
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La realitat augmentada s’obre pas en 
els informatius
Per Jesús Martínez, cap de Redacció Atlas Andalucía / NextMe-
dia-Lavinia

L’efecte “Whoa”.- “No m’ho expliquis, ensenya-m’ho”. Està 
màxima del reporterisme que ha inspirat formats de programes 
en directe explotats mundialment, on el reporter és el fil conduc-
tor que busca l’engagement mostrant conseqüències, curiosi-
tats o simplement situant-se en el lloc on succeeixen els esde-
veniments, ha trobat en la realitat augmentada (AR en anglès) 
un aliat per deixar bocabadada l’audiència.

Al setembre d’aquest any el huracà Florence anegaba al sud-
est dels Estats Units i causava la mort de més de 30 persones. 
Aquests dies es va viralitzar per tot el món un espectacular ví-
deo produït per The Weather Channel en el qual es veia com el 
presentador explicava els danys de les inundacions en un plató 
que s’inundava per complet i en el qual suraven els cotxes.

El canal especialitzat en informació meteorològica va ser creat 
fan gairebé 40 anys per un històric home del temps de l’ABC, 
Jack Coleman. Actualment compta amb canals en anglès, es-
panyol i portuguès i una app amb més de 100.000.000 de des-
càrregues. The Weather Channel té èxit, no només per la fiabi-
litat de les seves prediccions, sinó per l’espectacularitat de les 
seves explicacions. Ens han explicat com és la anatomia d’un 
tornado que es forma al mig de l’estudi i han ficat un tot terreny 
virtual a tota velocitat al plató per explicar-nos el perillós que és 
conduir sobre fulles seques.

Com ho fan? Aplicant processos de Realitat Augmentada. La 
realitat augmentada (RA) o realitat mixta és una tècnica que bà-
sicament consisteix a inserir en un escenari real elements vir-
tuals generats i dissenyats per ordinador. L’aplicació d’aquesta 
tecnologia és multidisciplinar. La seva utilitat pràctica l’està con-
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vertint en un element important del desenvolupament audiovi-
sual, però també està revolucionant sectors com el biosanitari, 
l’educació, l’enginyeria i el màrqueting.

Operar amb realitat augmentada, tractar l’autisme o localit-
zar les venes
La possibilitat d’inserir elements virtuals en la nostra realitat ha 
trobat un camí important en el desenvolupament d’eines utilitza-
des en l’àmbit mèdic. Així, per exemple, la Universitat de València 
i la Fundació Orange van desenvolupar fa dos anys un sistema 
de realitat augmentada anomenat Pictograma Room mitjançant 
el qual nens amb autisme aprenen a interpretar pictogrames.

Alguns desenvolupadors han creat fins i tot productes com AC-
CuVein, un aparell que utilitza la realitat augmentada per ajudar 
les infermeres a localitzar les venes a l’hora de fer una punció 
i la FDA americana ha aprovat recentment un sistema anome-
nat OpenSight que permet als cirurgians utilitzar les Microsoft 
HoloLens per planificar amb realitat augmentada algunes ope-
racions sobre els pacients abans de realitzar-les, la qual cosa 
millora la seva precisió. Aquests sistemes d’entrenament a poc 
a poc es van implantant en la pràctica quirúrgica dels hospitals 
de referència de tot el món

L’home transparent.- Originalment la Realitat Augmentada es 
va desenvolupar com un sistema de guia, per poder aprendre 
processos de forma pràctica, una mena de manual d’instruccions 
hiperrealista. A la Universitat de Columbia es va treballar en un 
dispositiu anomenat KARMA que projectava imatges 3D per ex-
plicar a un usuari com recarregar una impressora. Ara els futurs 
metges la Casi Western Reservi University , aprenen interactuant 
amb cossos humans virtuals, i enormes òrgans de realitat aug-
mentada que manegen usant les HoloLens de Microsoft.

Realitat per vendre millor.- 
Les empreses de publicitat 
van ser de les primeres a 
explotar la tecnologia d’AR, 
com a element per cridar 
l’atenció en campanyes de 
comunicació i esdeveni-
ments, normalment de petit espectre. El desenvolupament del 
telèfon intel·ligent i la popularització de les aplicacions ha ac-
celerat la incorporació l’AR al procés de venda. Gegants de la 
distribució, con la multinacional sueca Ikea ofereix la possibilitat 
d’utilitzar la realitat augmentada per veure com queden els mo-
bles a les nostres habitacions
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Empreses com Inditex experimenta des del mes d’abril a 130 
botigues de Zara amb una eina (Zara AR) que permet al client 
visualitzar hologrames a l’interior de les botigues fotografiar-los 
i connectar directament amb la seva aplicació de venda en línia. 
A més, en les caixes on envien els seus productes adquirits a 
través del canal en línia inclouen uns marcadors que permeten 
visualitzar holográficamente la peça que s’acaba d’adquirir.

Entreteniment i informació
La Realitat Augmentada també ha penetrant en el sector de 
l’oci. Música, museística, jocs ( Pokémon Go va recaptar 800 
milions d’euros en 110 dies i va popularitzar la AR, realitat aug-
mentada) i audiovisual estan incorporant aquesta tecnologia a 
les seves produccions. En la producció audiovisual de formats 
d’entreteniment, la Realitat Augmentada també està accelerant 
la seva implantació. S’està utilitzant com un element més de 
postproducció que els ajuda a generar increïbles escenaris vir-
tuals ia guanyar espectacularitat en la posada en escena.

Ficar-se literalment a les notícies.- La capacitat de processa-
ment i la tecnologia en el núvol ha permès que la narrativa AR 
es comenci a popularitzar en la producció d’informació diària i 
deixi de ser un producte fins ara reservat per a les grans oca-

sions, com els especials informatius i les cites electorals. Tele-
visió Espanyola, Mediaset i Atresmedia a Espanya també estan 
apostant per aquesta tecnologia que permet una narrativa molt 
més espectacular i molt més atractiva per a l’espectador. Així, 
fa poc Mediaset utilitzo tecnologia de Brainstorm per el seu for-
mat Gran Germà. Des de setembre els informatius de Antena 3 
incorporen al seu plató virtual continguts de realitat augmenta-
da com a eina per explicar l’actualitat. Un element que serveix 
perquè el presentador o un reporter expliqui detalls d’alguna de 
les informacions del dia de forma espectacular.

La Sexta també està po-
tenciant els seus directes 
en plató recolzats en reali-
tat augmentada, gràcies a 
la qual ofereix explicacions 
meteorològiques, analitza 
l’impacte de la pujada del 
preu de la llum convertint el 
plató en una cuina o explica de manera didàctica assumptes 
tan densos com les relacions comercials entre Espanya i Aràbia 
Saudita. La Realitat Augmentada s’ha convertit en un aliat per 
explicar de forma més amena assumptes fins ara més àrids.
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També les revistes.- La moribunda premsa en paper (amb per-
centatges de seguiment en alguns rangs d’edat d’entre el 4 i el 
5% segons l’últim informe de Reuters) van trobar en la realitat 
augmentada un element de suport per intentar fer més transver-
sals seus continguts. Així, la publicació alemanya Die Welt va 
introduir en 2014 un sistema que permet que els seus lectors en 
paper obtinguin contingut addicional escanejant uns marcadors 
amb l’aplicació del seu telèfon.

La realitat augmentada i les comunicacions.- La millora 
de les xarxes de transmissió de dades i de la tecnologia de 
processament seran fonamentals per al desenvolupament 
futur de la tecnologia de Realitat Augmentada que després 
d’implantar-i obrir-se camí en sectors tan dispars com la indús-
tria, l’entreteniment, l’educació, la medicina, l’oci, la producció 
de continguts... podria desenvolupar-se en el sector de les co-
municacions.

Les Xarxes socials es transformen per evitar la seva desapari-
ció. Així el llançament de Portal per part de Facebook (1 ma-
quinari que permet fer videotrucades i reconeix persones, es-
cenes, cares i llocs) es interpretat per alguns com una intenció 
de la xarxa social de potenciar les comunicacions en temps real 

i renovar mitjançant videoconferència, sobre el clàssic suport 
escrit i fotogràfic. (...) 

Imprescindible el 5G.- Per tot plegat serà imprescindible que 
el 5G s’acabi de desenvolupar i ens permeti multiplicar la nostra 
capacitat de transmissió de dades. Actualment hi ha un grup 
de treball (GT-NET-2030) abanderats per la Unió Internacional 
de Telecomunicacions (UIT) amb l’objectiu és treballar sobre 
les xarxes per oferir el servei de videotrucades hologràfiques. 
I operadors com la Xina Mobile Vodafone i VimpelCom ja han 
realitzat trucades hologràfiques experimentals utilitzant ulle-
res. Fa uns dies al Mobile World Congress Amèrica, l’empresa 
Voxon and Photonicsva realitzar amb èxit una demostració de 
les seves proves sobre trucades hologràfiques sense neces-
sitat d’ulleres, usant tecnologia 5G. (Fotos: En la nube TIC i 
NextMedia)
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Les imatges i els mitjans de 
comunicació
Per Oscar Daniel Arrieta Bohórquez /  Universidad de San Bue-
naventura

 

Vull començar aquest escrit amb La teoria sobre l’agenda 
setting que parla sobre la transferència de rellevància de les 
imatges del món que donen els mitjans de comunicació a les 
imatges del nostre cap.  Això vol dir que mirem el món a través 
del vidre de l’agenda mediàtica. Recordem els encertats versos 
del poeta, que diuen: “en aquest món traïdor res és veritat ni és 
mentida, tot depèn del color del vidre amb què es mira”, terrible 
afirmació, però és una contundent veritat. La manera com pen-

sem i parlem dels temes d’interès públic es veu influït per les 
imatges que d’ells ens presenten els mitjans de comunicació, 
segons Ibid.

Les situacions polítiques, conflictes d’interessos econòmics 
i governamentals, l’únic que fan els vencedors és explicar la 
història des del seu punt de vista, sempre queden ells com els 
agents heroics, nobles i victoriosos. Clarament, mai donen de-
talls exactes sobre els crims que van cometre o els camins que 
van prendre per arribar a aquest fi. Al contrari com fan amb 
els vençuts que col·loquen a aquests com els pitjors ja siguin 
persones, pobles, nacions, grups; sempre seran els mals de 
la societat sense prendre en compte el seu punt o les seves 
causes, ja que l’únic que els és d’interès és el benefici i estatus 
propi. Per això es diu que ‘’ La guerra és el que escriuen els 
vencedors’’.
 
Això és una cosa molt comú i molt real, la història oficial 
l’escriuen els guanyadors no el bàndol perdedor. Un exemple: 
Sí Hitler hagués guanyat la guerra, que no va poder perquè 
es va aliar tothom contra ell, i va cometre el mateix error que 
Napoleó a Rússia (es va deixar atrapar per l’hivern), les atro-
citats que avui se saben no s’haguessin publicat mai, i seria 
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als ulls del món un heroi en comptes d’un malvat. Els mitjans 
informatius, que impacten en gran manera en la consciència del 
públic, cooperen a construir certa visió de la realitat. Orienten, 
influeixen, refermen, censuren o donen suport aspectes de la 
realitat que determinen la qualitat i el sistema de vida de la so-
cietat. “La informació que subministren els mitjans informatius 
juga un paper central en la construcció de les nostres imatges 
de la realitat. I, a més, el que influeix en aquestes imatges és el 
conjunt total de la info afirmació que ens subministren”, segons 
M. McCombs.

En síntesi, els mitjans informen i al mateix temps formen opinió; 
el seu paper és vital en l’apreciació que l’individu fa de la reali-
tat. (Infografia: inthinkdigital)
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