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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Claus per entendre el creixement dels nous mitjans
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La sagnia del paper provoca “un estrip” de 21 milions als editors, en un difícil 2018

COMUNICACIÓ DIGITAL
Cinc raons per publicar notícies, els ingressos dels lectors no es barregen

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El 65% de la inversió digital serà programàtica en el 2019  

NOVES EINES
Deu elements clau que no poden faltar a l’Instagram d’un periòdic

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
IAB Europe publica la primera edició del Capital Humà a l’Informe sobre medi ambient digital

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Segons Ignacio Escolar, el futur del periodisme passa pels lectors
TRIBUNA: Governs, regalin diaris, subvencionin cultura
ENTREVISTA: Ismael Nafría: “En pocs anys el públic pagarà per la informació d’una manera natural”
ANÀLISI: Periodisme de qualitat: la clau per al model de negocis dels mitjans
DOSSIER: Evolució dels mitjans de comunicació en l’última dècada cap a un nou escenari
OPINIÓ: Ja són aquí els periodistes? Pobrets, que passin i mengin!

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



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Claus per entendre el creixement dels 
nous mitjans
Per James Breiner / News Entrepreneurs

Els meus col·legues docents són experts en l’economia de la 
indústria dels mitjans de comunicació, i fa poc vam tenir un ani-
mat debat sobre com revertir la crisi financera del periodisme. El 
col·lapse del model de negoci de la indústria està posant en perill 
a la institució periodística -el Quart Estat, el contrapès al poder-, en 
rebutjar periodistes i cobertures, especialment en els mitjans locals.

Aquesta qüestió va ser analitzada recentment per Ken Doctor, 
del Nieman Lab, en el seu informe “Newspapers are intèrprets 
d’ordres of their former Selves. So who ‘s going to build what 
menges next in local?” (publicat ja en aquest mateix butlletí)

Doctor detalla un seguit d’iniciatives de mitjans amb i sense 
ànim de lucre destinades a omplir el buit en la cobertura de notí-
cies locals que involucren a centenars de mitjans de comunica-
ció. Però les mètriques estàndard de la indústria ja no semblen 
ser suficients per cobrir les bretxes a curt termini sense canvis 
significatius en la manera com els mitjans fan el seu negoci. 

Així, comunitats senceres estan perdent cobertura de notícies 
de qualsevol tipus; un pilar de les institucions democràtiques.

Les velles mètriques són menys rellevants
Però hi ha una altra forma de veure aquesta situació. És cert 
que, en aquest moment, els mitjans que estan fent una diferència 
representen només una petita fracció de la indústria. No obstant 
això, algunes de les mètriques antigues (ingressos totals, nom-
bre d’empleats) no són rellevants per als mitjans digitals.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Dues noves empreses de notícies digitals es troben entre les 
millors marques d’Espanya, segons la lleialtat de l’usuari (Reu-
ters Institute 2018)

El futur del periodisme resideix en àgils models de negocis 
basats en tecnologies de producció i distribució digital de baix 
cost, contingut de nínxol altament enfocat i el protagonisme 
dels usuaris, no dels anunciants. Entre els exemples més des-
tacats es troben eldiario.es i ElConfidencial d’Espanya,  Animal 
Politico de Mèxic, i el Texas Tribune dels Estats Units.

El site d’investigació eldiario.es va començar fa sis anys amb un 
grapat de periodistes, però va competir amb les redaccions dels 
diaris més importants d’Espanya. Avui té 33.000 “socis” que paguen 
67 euros l’any per una publicació gratuïta que genera 5.000.000 
d’euros en ingressos i és una de les marques de mitjans més popu-
lars i fiables del país (Reuters Institute Digital News Report 2018)

L’objectiu de l’emprenedoria va ser clar des d’un principi: cobrir 
la corrupció en la política, els negocis i els mitjans de comuni-
cació. El que no necessitava era una enorme infraestructura 
per produir i distribuir (impremta, edifici d’oficines, vehicles de 
lliurament, xarxa de distribució), ni cap dels deutes resultants.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/spain-2018/
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Dos startups digitals, eldiario.es i El Confidencial, es troben en-
tre les marques de notícies més fiables d’Espanya.

Els nous models
L’èxit d’eldiario.es és un dels molts models emergents. A con-
tinuació, algunes tendències prometedores del periodisme di-
gital:

• Una redacció amb 10 a 25 periodistes (de vegades creixen 
molt més).
• Propostes de valor amb un rang limitat: periodisme 
d’investigació, cobertura de llarg alè sobre empreses, cobertura 
profunda de temes específics (negocis, finances, salut, educa-
ció) o cobertura de les necessitats i problemes d’una comunitat 
en lloc de buscar clics amb notícies d’última hora.
• Producció de notícies assistida per voluntaris, dades de fonts 
múltiples i suggeriments de cobertures per part dels usuaris.
• Columnes generades pels usuaris.
• Models finançats per l’usuari i basats en l’engagement, la cre-
dibilitat i la confiança , en lloc d’un model finançat per l’anunciant 
basat en l’escala i els clics.
• Distribució gairebé sense cost a través de canals digitals.
• Distribució assistida per públic a través de xarxes socials.

• Els nous gèneres de narració multimèdia són possibles grà-
cies a les poderoses i econòmiques eines digitals, com els ma-
pes interactius i els gràfics basats en dades i les eines d’edició 
d’àudio i vídeo per a informes mòbils.
• Innovació constant en contingut i distribució a mesura que 
evolucionen els gustos i les tecnologies.
• Més organitzacions concentrades en el servei públic i menys 
concentrades a tornar guanys als inversors.

Llavors, la mala notícia és que la indústria dels mitjans donarà 
feina a menys persones. I els mitjans individuals seran molt 
més petits que en el passat. Els ingressos totals seran molt 
menors, però també ho seran els costos totals. Els nous models 
seran magres i àgils.

Aquests nous mitjans poden créixer ràpidament, com un virus, 
en funció dels efectes de xarxa de la comunicació digital. Una 
startup digital podrà arribar a una audiència de milions de per-
sones en qüestió de mesos o anys.

Moltes de les noves empreses digitals, especialment a ni-
vell local, apareixeran i desapareixeran ràpidament, però 
l’aprenentatge acumulat alimentarà als seus successors. Cada 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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falla conté la llavor de la propera startup potencialment reeixida. 
Aquest procés de prova i error ha estat la base de cadascu-
na de les principals indústries que tenim avui en dia, des de 
l’agricultura fins als tèxtils, els automòbils, els productes farma-
cèutics, els ordinadors i els telèfons mòbils. Aquestes indústries 
es van traslladar de la casa de camp (o garatge) al taller i a la 
fàbrica.

Els efectes de xarxa que van destruir el model de negoci tradi-
cional dels mitjans de comunicació, que envien ingressos per 
publicitat a les plataformes tecnològiques, també estan benefi-
ciant a les noves empreses de notícies. De quina altra manera 
explicar un butlletí electrònic per a dones joves professionals, 
theSkimm, que va augmentar a set milions de subscriptors en 
sis anys? Ha atret milions en inversió.

L’enemic: la inèrcia
I encara hi haurà alguns mitjans que es manegen com empre-
ses exitoses i generin guanys a inversors –l’American Journa-
lism Project  està invertint en ells-, la tendència assenyala a 
mitjans de servei públic amb l’objectiu principal millorar la quali-
tat de vida en les seves comunitats en lloc de generar un retorn 
als accionistes.

Les forces digitals que van destruir el periodisme local poden 
impulsar la resposta pública. I això pot succeir ràpidament. El 
major obstacle, diu un dels meus col·legues, és la inèrcia. Al-
guns propietaris de mitjans semblen acontentar-se amb obtenir 
guanys de les seves empreses fins que tot el que quedi siguin 
actius fixos, que després vendran.

Mentre els polítics, les empreses i els mitjans de comunicació 
no prenguin mesures, veurem un descens continu i veloç. Però 
aquesta revolució mediàtica no ve de dalt a baix; ve de baix a 
dalt. Podrà prendre més temps, però també podrà durar més.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

http://www.theajp.org/
http://www.theajp.org/
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ACTUALITAT/ LA PRIMERA#firabarcelona

www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

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

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

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

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

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

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

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

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

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

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

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

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

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

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

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

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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La sagnia del paper provoca “un 
estrip” de 21 milions als editors, en 
un difícil 2018
Per Rubén Arranz / Vozpópuli Empresas

En un moment històric en què els principals grups editors es-
panyols han avançat les seves intenció de cobrar als lectors de 
les seves edicions digitals pel accés a una part dels seus con-
tinguts, el paper encara provoca maldecaps en els seus execu-
tius. La seva decadència va començar fa més d’una dècada i 
ha provocat, entre altres coses, que cap dels diaris generalistes 

vengui més de 100.000 exemplars diaris en un país de 46,5 mi-
lions d’habitants. Durant els nou primers mesos de l’any, Prisa, 
Unidad Editorial i Vocento van notar un impacte negatiu que va 
ascendir a 21 milions d’euros com a conseqüència de la crisi 
de la premsa.

RCS MediaGroup, la matriu italiana de Unidad Editorial, reco-
neix en el seu informe de gestió més recent que el descens de 
la difusió de les seves capçaleres va generar un efecte negatiu 
de 8,4 milions d’euros  en els seus comptes, pel que fa als 9 
primers mesos de 2017.

En aquest temps, la difusió de El Mundo ha caigut el 6,8% i la 
de Marca, l’11,4%. Per la seva banda, les dades de trànsit de 
les seves web -segons l’estadística de l’empresa Omniture, que 
utilitza RCS- han millorat el 16,2 i el 32,2%.

Certament, els resultats de la companyia dirigida a Itàlia per 
Urbano Cairo i presidida a Espanya per Antonio Fernández Ga-
liano, han millorat en els tres primers trimestres de l’any, tot i la 
caiguda del paper. El seu resultat d’explotació EBITDA va ser 
un 64,6% millor que el de l’any anterior (24,6 milions d’euros), 
mentre que la seva facturació per publicitat neta va augmen-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tar el 5,3%. En aquest temps, a més, el pla d’estalvi posat en 
marxa pel seu amo li ha permès reduir 9,8 milions d’euros en 
costos.

La premsa de Prisa. La divisió de premsa del Grup Prisa tam-
bé va oferir senyals de debilitat durant aquest període, en què 
els seus ingressos, de 144.900.000 d’euros, van ser un 8% in-
feriors als de l’any anterior (157.400.000).

La facturació publicitària es va mantenir constant, però la pro-
cedent de la circulació d’exemplars va caure el 13,3% (8 mi-
lions), mentre que la que el grup va obtenir a través de les pro-
mocions, el 17,7%. La companyia no va ocultar la realitat de la 
premsa en l’informe que va presentar davant el supervisor dels 
mercats: “L’increment de la  publicitat digital (13%) i els altres 
negocis digitals no ha permès compensar la caiguda de publici-
tat no digital i la caiguda dels ingressos per circulació”.

Vocento també nota l’efecte.- La tercera companyia cotitzada 
que ha ofert dades econòmiques sobre la seva activitat en els 
nou primers mesos de 2018 és Vocento, que encara té una gran 
dependència del negoci del paper. Les seves pèrdues es van 
reduir el 70,8% en aquest espai de temps, però els seus  ingres-

sos van baixar el 3,6%. Els relatius a la  venda d’exemplars, el 
4,3% (5 milions), mentre que els  publicitaris, el 2,9%. Aquests 
factors van repercutir sobre el seu resultat operatiu EBITDA, 
que va baixar el 6,9%.

La facturació d’ABC  va baixar el 6%; la dels regionals, el 2,3%, 
mentre que la dels  suplements i revistes, el 7,2%. Un cop més, 
va tornar a caure la difusió de totes les seves capçaleres.  La 
Verdad va perdre el 14,1%; Sur, el 9,5%; Ideal, el 7,6%;  El Co-
mercio, el 7,6%; Hoy, el 7,5%; ABC, el 7,3%; El Diario Vasco, el 
7,3%; Las Provincias, el 6,7%; El Norte de Castilla, el 6,6%; El 
Correo, el 6,5%; La Rioja, el 6,4%; i  El Diario Montañés, el 6,3%.

Aquestes dades es van registrar en un any en què, segons la con-
sultora Infoadex, la publicitat en els diaris ha baixat el 6,1%, a les 
revistes, el 5,4%; i en els suplements i dominicals, el 8,4%. A in-
ternet, ha millorat el 12,8%, però, com deia Prisa en el seu últim 
informe de gestió, no ha estat suficient per equilibrar els comptes.

Fa unes setmanes, Prisa i Vocento anunciaven un acord per a 
la venda conjunta de publicitat digital, al qual també s’ha sumat 
Godó; i al qual es podrien adherir pròximament Moll i Unidad 
Editorial. I el 2019 s’espera que els grans grups de premsa es-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tableixin murs de pagament a internet. Tots aquests esforços 
van encaminats a millorar la situació financera d’unes capçale-
res que encara no s’han sobreposat a la decadència del paper. 
(Foto: APP Tenerife)

La TV pública de proximitat, un model 
de referència per a la informació 
ciutadana a Europa

  
Dins de la iniciativa “El Veig. Ser diferents ens fa únics”, la Fede-
ració d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA), 
l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió d’Espanya, 
l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya i la Representació 

de la Comissió Europea a Espanya, va realitzar a Madrid una 
jornada sobre “Models de TV de proximitat a Espanya i a Euro-
pa. Com millorar la informació europea”.

Jaume Duch, director general de Comunicació i portaveu del 
Parlament Europeu, va afirmar que “és molt necessari el suport 
dels mitjans de comunicació per animar al vot en les properes 
eleccions europees. També perquè sigui un vot informat, un vot 
reflexionat. Les TV de proximitat juguen aquí un paper clau per 
la seva connexió amb el ciutadà perquè ajuden a informar de 
temes concrets, que li interessen i l’allunyen de les generalitats. 
Les properes eleccions, a més, seran importants perquè s’està 
definint el model audiovisual europeu”. 

Antonio Virgili, president de FORTA va subratllar que “la impor-
tància que tenen els mitjans audiovisuals de proximitat a l’hora 
de mantenir informats els ciutadans sobre allò que els importa i 
els afecta, no només a escala local sinó també des d’una pers-
pectiva europea. Tenim una connexió especial amb la gent, per 
la nostra proximitat i el coneixement de la identitat de cada un 
dels nostres territoris. I la responsabilitat de transmetre’ls infor-
mació de manera plural, diversa i veraç”. (Foto: sebap)

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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Arriba la II Jornada “Social Lab: comunicar per transfor-
mar”
L’esdeveniment organitzat per Social.cat té per objectiu que el 
tercer sector pugui professionalitzar la seva tasca de difusió
  
El mitja digital associat a l’AMIC, Social.cat impulsa la sego-
na edició de “Social Lab: Comunicar per transformar”, un espai 
de trobada en què els professionals de les entitats socials, di-
rectors de comunicació de l’Administració, experts, estudiants, 
acadèmics i mitjans podran ajudar a millorar les estratègies i 
els recursos de les entitats socials a l’hora de comunicar el seu 
treball a la ciutadania.

La jornada té l’objectiu de professionalitzar la tasca de difusió 
del tercer sector. Des del Social.cat ens expliquen que “la ma-
joria tenen pocs recursos, sobretot econòmics, i sovint tenen 
problemes per comunicar el seu valor a la població. Per això 
intentem construir una jornada on cada activitat que es fa pugui 
ser absolutament útil per a les entitats socials”.

Aquest any hi haurà diferents activitats. A primera hora es farà 
una taula rodona de casos d’èxits. Les entitats Proactiva Open 
Arms, Obertament i el Sindicat de Llogaters explicaran les se-

ves estratègies de comunicació. “Són tres entitats que conside-
rem que no només s’han donat a conèixer comunicant la seva 
tasca, sinó que també han aconseguit transformar, d’alguna 
manera, la societat. Algunes d’aquestes entitats ara són molt 
grans però un dia van ser petites, i han tingut un procés de 
creixement”, assegura el mitjà de comunicació.

La següent activitat serà un consell de redacció on les entitats 
podran veure com els periodistes decideixen quines notícies 
seleccionen i per què. I després de l’esmorzar hi haurà quatre 
tallers pràctics distribuïts en diferents horaris que seran impar-
tits per professionals de la comunicació amb la finalitat d’ajudar 
a les entitats a tenir més eines per saber difondre la seva ac-
tivitat.

La passada edició va tenir un gran èxit tant de participació com 
de repercussió. Però aquest any la rebuda no s’ha quedat cur-
ta. Amb tres dies s’han esgotat les inscripcions, “cosa que ens 
fa pensar que és una necessitat real del sector social la de tenir 
eines per saber comunicar millor la seva tasca”, afirma el So-
cial.cat. (redacció AMIC)
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El Suprem dóna la raó als treballadors 
de Zeta en el seu dret a vaga

El procés de venda del Grup Zeta entra en fase de descomp-
te. A l’espera de resoldre si queda en mans de Prensa Ibèrica 
després de la immillorable oferta plantejada per CaixaBank, la 
companyia d’Antonio Asensio ha rebut un nou revés judicial per 
part del Tribunal Suprem, que ha donat la raó als treballadors .

La història es remunta a 2013, quan els representants dels 
treballadors de Gràfiques de Premsa Diària, les rotatives en-
carregades d’imprimir El Periódico de Catalunya i Sport, entre 
d’altres publicacions, van convocar una vaga. L’aturada va ser 
secundada pels 104 empleats de l’empresa, que reivindicaven 
el reconeixement d’una sèrie d’acords en relació al seu salari i 
al manteniment de la plantilla.

El grup va reaccionar a aquesta mobilització, que va durar set 
dies, encarregant la impressió dels seus periòdics a empreses 
alienes. D’acord amb la sentència del Suprem, aquest fet va 
tornar ineficaç la vaga “en el seu vessant de manifestació del 
problema”, ja que el producte va arribar als consumidors en les 

mateixes condicions, “sense que els usuaris i l’opinió pública 
arribin a conèixer la pròpia existència del conflicte “.

Davant d’aquesta decisió, els representants dels treballadors 
van optar per interposar una demanda en un jutjat de prime-
ra instància de Barcelona contra el Grup Zeta, en considerar 
que s’havia atemptant contra el dret de vaga de la plantilla. En 
2014 el tribunal va fallar a favor seu, condemnant a l’empresa a 
indemnitzar el sindicat CGT amb 6.000 euros. Aquesta sentèn-
cia va ser recorreguda per Zeta i l’empresa de rotatives. L’Alt 
Tribunal ha conclòs que el dret a vaga es reconeix com un “ins-
trument de pressió necessari per a l’afirmació dels interessos 
dels treballadors en els conflictes socioeconòmics”. (Font: Dir-
comfidencial)

Prensa Ibérica fa 40 anys 
Espanya 1978: irrupció dels 
partits polítics, creació de les 
Corts Generals i retorn del 
president de la Generalitat, 
Josep Tarradellas. Els anys 
de la Transició en els quals 
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els mitjans de comunicació van ser actors principals en el debat 
de les idees i en la consolidació d’un nou model de país.

La fundació de Prensa Ibérica com el grup familiar d’empreses 
regionals de comunicació que avui coneixem –fundació de la 
ma de Javier Moll i la seva esposa, Arantza Sarasola, que ini-
ciaven així la seva dilatada trajectòria com a empresaris perio-
dístics- va tenir lloc el 1984 en acudir a la subhasta dels Mitjans 
de Comunicació Social de l’Estat, que va permetre l’expansió al 
territori peninsular mitjançant la compra de les societats gesto-
res de La Nueva España, d’Astúries; Levante-EMV, de Valèn-
cia, i Información, d’Alacant. Prensa Ibérica és una empresa 
catalana que té la seva seu social a Barcelona.

El 1986 va adquirir Faro de Vigo, que, fundat el 1853, és el 
periòdic degà de la premsa espanyola. Dos anys més tard, el 
1988, el grup funda La Opinión de Murcia, que és la primera 
d’una sèrie de capçaleres amb el nom de La Opinión. El 1990 
neix La Opinión de Zamora, que, tres anys després, es fusiona 
amb El Correo per donar origen a La Opinión-El Correo de Za-
mora. Després vindrien La Opinión de Málaga (1999), La Opi-
nión de Tenerife (1999) i La Opinión A Coruña (2000). El 1991 
Prensa Ibérica adquireix Diario de Mallorca i Diario de Ibiza. 

I el 1996 el grup incorpora l’idioma català a la seva xarxa de 
premsa amb la compra de Diari de Girona. Més tard, el 2005, 
el setmanari Empordà, i el 2006, Regió7, de Manresa. També 
pertanyen a Prensa Ibérica el diari esportiu Superdeporte, fun-
dat el 1993, i el setmanari Mallorca Zeitung (2000), publicat en 
alemany.

Amb prop d’un milió i mig de lectors diaris en paper i 160.000 
exemplars diaris, els periòdics de Prensa Ibérica són avui cap-
davanters en audiència i difusió en diverses regions d’Espanya 
i tenen un  posicionament important en suport digital, amb prop 
de 30 milions d’usuaris web mensuals, superant els 170 milions 
de pàgines vistes al mes. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
Foto: RTV Canaria)

Presentat el diari Sevilla Buenas 
Noticias

El passat dia 15 es va presentar Sevilla Buenas Noticias, un 
nou diari que ve a sumar-se a l’oferta editorial del grup Bue-
nas Noticias, amb capçaleres a Huelva, Saragossa, Madrid, 
Còrdova, Bilbao, Salamanca i Cali (Colòmbia). El director del 
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diari, Ramón Fernández Beviá, va posar de manifest que el seu 
periòdic no té altre objectiu que donar una mirada positiva a la 
realitat i mostrar tot el bo que tenen tant la ciutat com els seus 
habitants. 

El projecte compta amb 23 persones, la majoria dones, com 
passa amb el Consell Editorial format íntegrament per dones. 
Fernández Beviá emfatitzà que el projecte és “molt rigorós des 
del punt de vista periodístic, però orientat a les bones notícies”. 
Segons els editors, Sevilla Buenas Noticias serà un canal d’ 
“informació veraç i rigorosa”, centrat en la “cultura, les arts, les 
germandats, festes i tradicions”, ja que “en contra del parer de 
molts, el nostre món més proper està ple de bones notícies”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Neix Catarsi Magazín, revista de 
pensament crític

Dilluns, dia 19, va néixer Catarsi Magazín, un projecte polític i 
cultural impulsat per un grup de persones provinents del món 
polític, cultural i acadèmic de l’esquerra radical, i que veurà la 
llum de la mà de l’editorial Tigre de Paper. Catarsi Magazín serà 
una revista de pensament crític multiformat amb una produc-
ció reposada de dos números en paper a l’any (tardor/hivern i 
primavera/estiu) i en format digital una actualització diària amb 
articles de qualitat.

Catarsi Magazín vol esdevenir la revista de pensament crític 
referent en català i es disposen, sense complexes, a esdevenir 
una revista de referència i consulta en la nostra llengua. Una 
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eina plural, eficaç i rigorosa per a la comprensió i coneixement 
del pensament no hegemònic i que arribi a tothom.

El mitjà es presenta com una revista “amb classe i de classe”, 
amb formats “nous, frescos, digeribles, actualitzats a les tendèn-
cies lectores i gràfiques i amb cura per l’edició, la il·lustració, els 
continguts i els textos”, tot plegat “al servei d’una perspectiva 
materialista que pensem imprescindible per entendre i analitzar 
els temps que vivim”.

Per ajudar a finançar tant el mitjà com el congrés s’ha posat 
en marxa una campanya de micromecenatge i subscripcions 
amb l’objectiu de recaptar 9.000 euros. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
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Cinc raons per publicar notícies, els 
ingressos dels lectors no es barregen
Per Ben Whitelaw, engagement lead / European Journalism 
Centre

Més i més organitzacions de notícies es mouen cap a un model 
d’ingressos mixts amb un element de pagament. De 171 orga-
nitzacions europees de notícies estudiades per a una enquesta 
de l’Institut Reuters l’any passat, el 46% va operar algun tipus 
de model de pagament (freemium, metered o hard paywall). Als 
Estats Units, 15 dels llocs de diaris més visitats tenen alguna 
forma de pagament.

No obstant això, pocs han donat molta consideració al que sig-
nifica aquesta nova relació amb els clients per a la seva estra-
tègia de contingut. Continuen produint el tipus de periodisme 
que sempre han fet, que s’ha creat i distribuït per impulsar el 
trànsit i acumular ingressos publicitaris. Proliferen notícies rà-
pides d’interrupció, històries de reacció en les xarxes socials i 
llistes barates.

Aquesta falta de reconsideració de l’estratègia de contingut al 
costat del model de negoci representa una oportunitat perduda. 
Per tant, si representeu un mitjà que vulgui passar a un model 
de pagament, és possible que vulgueu considerar apartar-vos 
de les novetats rellevants pels motius següents:

1. Ràpid mai no és prou ràpid.- Amb una agenda de notícies 
cada dia més gran i una redacció limitada per recursos, és di-
fícil cobrir-ho tot, a tot arreu, de forma oportuna. Satisfer les 
expectatives dels clients que paguen és difícil, fins i tot si té 
molts recursos.

El New York Times va trobar això quan va fer un petit estudi 
dels subscriptors l’any 2015. L’empresa va trobar dos tipus de 
necessitats: “Els seguidors inicials” tendien a fer un seguiment 

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.cjr.org/united_states_project/newspaper-paywalls.php
https://www.cjr.org/united_states_project/newspaper-paywalls.php


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de notícies d’última hora a Twitter, però es van veure frustrades 
quan van haver de llegir-les una altra vegada quan es va pu-
blicar al lloc de notícies. Els “vencedors”, per contra, van voler 
fons i context i no es preocupaven per la velocitat. La lliçó? 
Publicar alguna cosa entre ells només va servir per decebre 
ambdós grups.

Hi ha algunes àrees on la velocitat és important, com ara notí-
cies sobre el mercat de valors i proveïdors de notícies centrats 
en negocis, com Financial Times (Regne Unit), The Wall Street 
Journal (EUA) i El Economista (Espanya), han fet que aquest 
es centri en la seva producció i obtingui les recompenses de 
subscripció. 

Però està dient que un dels millors productes informatius cen-
trats en el consumidor, The Breaking News de CNN, va tan-
car el 2016 perquè no va poder trobar ingressos suficients per 
sostenir-se.

2. No és útil per informar els consumidors.- Cada dia, es cal-
cula que 100 milions de peces d’informació només es publiquen 
a la xarxa en anglès. Un dels assumptes del The New York Ti-
mes està inclòs amb més informació que l’individu mitjà del se-

gle XIX que es va trobar durant tota la vida. S’ha tornat tan difícil 
per als consumidors de processar la quantitat d’informació que 
els futuristes advocaven per la “ignorància selectiva”.

El valor de les notícies solia ser que filtressin el significatiu. Ara 
són un dels principals contribuents del soroll. L’any passat, Mail 
Online, el lloc web de Daily Mail, publicava 244.000 articles en 
solitari. Si cada història tingués 200 paraules d’extensió i llegida 
a la velocitat mitjana de 130 paraules per minut, es prendria a 
l’usuari 37 setmanes sense parar (sense dormir) per consumir-
les totes.

Els consumidors necessiten ajuda per entendre les forces en 
joc, no més obstacles per saltar.

3. Diferenciï’s dels competidors lliures.- Si esteu cobrant per 
accedir al contingut però podeu accedir a informació similar en 
altres llocs o en xarxes com Twitter, és probable que la per-
cepció que la vostra cobertura mòbil suposi un pagament és 
limitada.

Un document acadèmic del 2015 va anomenar “una quantitat 
de valor percebut”. Aquesta és la combinació de molts factors 
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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? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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interrelacionats que fan que els consumidors creguin que un 
producte val la pena, incloent-hi, el temps dedicat al producte, 
l’ajust de situacions i el preu, entre altres factors.

The Times i The Sunday Times va llançar un lloc de pagament 
el 2010, però, des del 2015, es va allunyar de les novetats ro-
dones i, en canvi, es va publicar tres vegades al dia. La idea 
era que els usuaris vinguessin a The Times per esbrinar quines 
històries eren rellevants, no només que passaven.

Els lectors se’n  van adonar, i les capçaleres van superar els 
500.000 subscriptors al juliol.

4. Afecta la salut dels usuaris.- Els usuaris estan cada cop 
més trencats entre voler estar informats i estar desbordats.

Una enquesta a principis d’any de l’Associació Americana de 
Psicologia va trobar que més de la meitat dels enquestats van 
destacar les notícies i el “cicle de verificació” que van adoptar 
per mantenir-se al dia. Molts llocs experimenten un xoc en el 
trànsit al voltant de les 10 de la nit quan la gent comprova què 
passa abans d’anar al llit, que no pot ser bo per als seus pa-
trons de son.

Oliver Burkeman, autor i columnista de The Guardian del Reg-
ne Unit, va recomanar llegir un paquet de notícies imprès o uti-
litzar aplicacions “llegides més tard” per ajudar a contextualitzar 
el vèrtex de notícies i evitar “l’ansietat del titular”.

Ja sigui que utilitzeu un model de pagament o no, els mitjans 
poden ajudar els usuaris publicant articles més complets amb 
menys freqüència.

5. El canvi de la redacció és més fàcil sense ell.- L’actualització 
constant de productes digitals deixa poc temps a un mitjà per 
ajustar els mètodes de treball i revisar el progrés.

En sortir del cicle informatiu actual, els editors tenen més temps 
per fer treballs cada vegada més importants, com ara revisar 
dades d’anàlisi, treballar amb altres parts interessades en ini-
ciatives transversals per impulsar la subscripció o la pertinença 
o assistir a la formació sobre noves maneres de contar històries 
que la gent pagarà.

Els primers reproductors digitals com The Correspondent (Paï-
sos Baixos) i Zetland (Dinamarca) han desenvolupat models 
pagats sense prometre informar-se sobre tot, mentre que inicia-
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tives noves com Tortoise Media (Regne Unit) i Kinzen (Irlanda) 
prenen un enfocament lent del periodisme amb l’esperança que 
puguin captar una base de clients que vulgui menys, ni més.

Els vostre mitjà podria considerar fer el mateix. (Foto: INMA)

1 de cada 3 llars connectades 
a Internet usen plataformes de 
pagament 
Cada dia hi ha més llars que consumeixen continguts audiovi-
suals de manera online. Un 44% d’individus declaren consumir 
setmanalment, 10 punts més que fa dos anys. Videos curts i 
episodis de sèries són els continguts online preferits segons les 
últimes dades del Panell de Llars CNMC del segon trimestre 
de 2018.

A més, més de la meitat dels individus que veuen continguts au-
diovisuals en línia utilitzen plataformes per veure programes de 
televisió a la carta per Internet. Pel que fa als mitjans per veure 
televisió a la carta, Youtube és el més utilitzat (55%), seguit de 
Atresplayer (35%) i Rtve.es (30%) .

També és destacable el creixement de les plataformes de pa-
gament per veure continguts audiovisuals en línia: 1 de cada 3 
llars amb accés a Internet és usuari d’algun d’aquests serveis 
de vídeo en streaming. Movistar + en els dispositius (2,2 milions 
de llars usuaris), Netflix (2 milions), Vodafone TV en línia (950 
mil) o l’ App Orange TV (741.000) encapçalen les preferències.

Pel que fa a les preferències de com veure els diferents con-
tinguts audiovisuals, l’opció de ‘a la carta’ és la preferida per 
episodis de sèries (54%) i pel·lícules (50%). Mentre que els es-
panyols prefereixen veure en directe els esdeveniments espor-
tius (86%) i els informatius (75%).

El telèfon intel·ligent continua sent el dispositiu preferit entre els 
individus que utilitzen Internet almenys setmanalment: un 86% 
ho va utilitzar per accedir a la Xarxa, en comparació amb els 
portàtils (54%), els ordinadors de sobretaula (40%) i les taule-
tes (35%). També és destacable l’augment de l’ús de la televisió 
per accedir a Internet amb un creixement del 44% en dos anys.

Segons el Panell de Llars CNMC, dins dels serveis de mis-
satgeria online WhatsApp és el més utilitzat (92%) pels intern-
autes, seguit de Facebook Messenger (29%) i Telegram (7%); 
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els que no fan servir habitualment serveis de missatgeria en 
línia amb prou feines representen el 6%. D’altra banda, més de 
la meitat dels internautes van declarar fer trucades o videotru-
cades en línia, sent WhatsApp (45%), de nou, l’aplicació més 
utilitzada, seguida de Skype (9%) i Facebook Messenger (8%). 
(Font: El Programa de la Publicidad)

News Xchange: com destacar a instagram

Lila King, d’Instagram, i Kassy Cho, de BuzzFeed News, han ex-
plicat a News Xchange, la conferència anual de la indústria de les 
notícies organitzada per Eurovision, les principals recomanacions 
perquè els mitjans de comunicació triomfin en aquesta xarxa social.

Davant el potencial que representa, cada vegada són més els 
mitjans de comunicació que veuen a Instagram com una xarxa 
social clau per arribar a una audiència jove. I per aconseguir-
ho, Lila King ha compartit alguns consells:

D’entrada, recomana “pensar en allò pel qual ets reconegut 
com a mitjà, el que fas millor que els altres i després, en com 
traduir-lo a un format vertical -si és per a les stories o IGTV- 
destinat a una audiència jove”. Evidentment, han de ser fotos 
o vídeos el més visuals possible i seguint l’estil i àmbit de la 
marca. King recomana “centrar-nos en alguna cosa concreta 
per arribar a una major audiència, ja que per a les persones és 
difícil tenir una passió per alguna cosa que és general”.

La responsable de News and Publishing Partnerships de la 
companyia també és partidària d’explicar notícies més serioses 
o complexes a Instagram, adaptant-les a la plataforma i fent 
servir tècniques que ens permetin maneres diferents d’explicar-
les. Per exemple, King recomana que algun expert de la re-
dacció expliqui la notícia que es vol tractar. Sempre amb un to 
distès, informal, espontani, simple, senzill, directe i proper.
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Per créixer a Instagram, King aconsella fer publicacions amb 
freqüència, apostar pel vídeo, les stories i els directes. Tot això, 
tenint en compte el públic al qual ens volem dirigir, incloent has-
htags i localitzacions. 

Per Kassy Cho, de BuzzFeed News, “El contingut d’Instagram 
ha de ser proper, amb un estil que diferenciï al mitjà de comu-
nicació i divertit o interessant”. (Font: NextMedia – foto: Me-
diaShift)

La meitat de tots els lectors prefereixen 
edicions sobre el flux de notícies

Twipe Digital Publisging ha llançat aquesta setmana el se-
gon capítol de la sèrie Reinventing Digital Editions, el primer 
dels quals ja va ser recollit en El Butlletí de l’AMIC, en el qual 
s’examinaven els exitosos nous formats digitals per a editors. 
Aquest segon capítol estudia els lectors de notícies digitals.

A través d’enquestes i entrevistes de 4.000 lectors d’arreu 
d’Europa (Bèlgica, França, Alemanya, Espanya, Suïssa i el 
Regne Unit) i els Estats Units, Twipe ha identificat els mitjans 

clau per al consum de notícies i l’actitud del pagament. La tro-
balla més destacada és la preferència dels lectors per als for-
mats de notícies. La meitat de tots els lectors prefereixen edi-
cions, això és cert en tots els països i grups d’edat.

Sobre els resultats generals sobre hàbits de notícies i actituds 
de pagament, destaquen tres troballes clau de l’anàlisi dels hà-
bits i actituds de notícies generals de pagament:
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• L’abundància de notícies en línia gratuïtes evita que els lec-
tors es subscriguin.
• La televisió segueix sent el mitjà principal per al consum de 
notícies, excepte per als públics més joves en què predomina 
la premsa social.
• Els informadors diaris són el grup de lectors més gran.

En aquest informe, s’examina de prop la preferència dels lec-
tors per dos formats de notícies: flux de notícies i edicions.

• La meitat de tots els lectors prefereixen llegir notícies digitals 
en un format d’edició.
• Aquesta afirmació és veritable en tots els països que exami-
nem, amb Alemanya destacant.
• Contràriament a la creença popular, la divisió parell és verta-
der per als lectors més joves.

El Butlletí us ofereix l’informe de Twipe Digital Publisging CLI-
CANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Twipe)

Creix lleugerament l’ús d’internet per 
informar-se, segons l’estudi La societat 
en xarxa

En 2017 el 69% dels 
usuaris d’internet van 
consultar notícies, se-
gons l’estudi La societat 
en xarxa, elaborat per 
Red.es. La dada es re-
fereix als majors de 15 

anys que havien accedit a Internet alguna vegada en els últims 
tres mesos. El percentatge d’usuaris és lleugerament superior 
al d’un any abans quan un 67,8% dels enquestats va declarar 
realitzar aquest tipus de consultes.

De la mateixa manera, també va créixer lleugerament el percentat-
ge dels usuaris que van declarar haver-se descarregat alguna apli-
cació de notícies en els seus terminals mòbils (telèfons o tauletes) 
i que pas del 16,1% al 17,4%, si bé en aquest cas s’ha de tenir en 
compte que la base és la dels usuaris que es descarreguen aplica-
cions, que se situen al voltant del 44-45% dels usuaris d’internet.
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L’estudi de Red.es també recull informació sobre els usuaris 
d’aplicacions de microblogging com Twitter, que van descendir 
del 25,9 al 24,5% sobre el total d’usuaris d’internet. Podeu llegir 
l’estudi sencer de Red.es CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – Infografia: Ontsi)

The New York Times posa a Facebook a 
la picota pels seus procediments interns

Un treball de recerca de sis mesos de durada dut a terme 
per The New York Times ha posat a Facebook a la picota. En 
l’extens reportatge, en el qual han participat cinc periodistes 
i s’ha entrevistat a més de 50 persones, el diari revela els pro-
cediments interns que ha seguit la companyia al voltant de les 
polèmiques relacionades amb la privacitat, les notícies falses o 
la ingerència en el procés electoral que va fer pujar a Donald 
Trump a la presidència dels Estats Units.

Entre altres revelacions, que apunten principalment a la gestió 
de Sheryl Sandberg, mà dreta de Zuckerberg,  The New York 
Times es recolza en el testimoni de dos empleats per soste-
nir que Facebook va tenir constància de la interferència russa 

abans de les eleccions però no va prendre mesures a respecte. 
Pel que sembla, van advertir l’activitat de pirates informàtics a 
la primavera de 2016 però els seus responsables van rebutjar 
obrir una investigació per arribar al fons de l’assumpte. La com-
panyia s’ha defensat d’aquesta suposada passivitat davant el 
problema de la ingerència al·legant que va procedir eliminant 
un centenar de comptes vinculades amb Rússia. 

D’altra banda, la investigació del diari novaiorquès treu a la llum 
la decisió de contractar Definers Public Affairs a l’octubre de 2017. 
Va recórrer a aquesta firma d’investigació, comandada per Tim Mi-
ller, per defensar-se de les acusacions de notícies falses atacant 
als seus competidors. Aquesta estratègia el va portar a emprendre 
una campanya contra George Soros per intentar fer callar les críti-
ques derivades de l’escàndol de Cambridge Anallytica.

La plataforma no ha desmentit cap dels punts revelats pel diari. 
No obstant això, sí que ha negat rotundament aquesta última acu-
sació, sostenint que “The New York Times s’equivoca en suggerir 
que alguna vegada li demanem a Definers que paguin o escriguin 
articles en nom de Facebook, o que difonguin informació errònia”. 
Afegeix que la seva relació amb la signatura era ben coneguda 
per l’entorn dels mitjans de comunicació. (Font: Infobae)
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El 65% de la inversió digital serà 
programàtica en el 2019 
Per Zenith Media

El 65% de tot el gastat en publicitat en mitjans digitals el 2019 
es transmetrà mitjançant programació, segons les previsions de 
màrqueting programàtic de Zenith, publicades aquesta setma-
na. Els anunciants gastaran US $ 84.000mn per programació 
l’any vinent, de fins a US $ 70.000mn aquest any, que repre-
senta el 62% de les despeses en mitjans digitals. El 2020 els 
anunciants gastaran US $ 98.000mn en publicitat programàtica, 
que representen el 68% de les seves despeses en publicitat en 

mitjans digitals. Mitjançant mitjans digitals, volem dir totes les 
formes de publicitat pagada en el contingut en línia, inclosos els 
vídeos en línia i les xarxes socials, però excloent la publicitat 
classificada i de cerca remunerada.

L’amplitud dels formats d’anuncis disponibles a través del comerç 
programàtic està millorant, amb més formats mòbils, de vídeo i 
àudio en línia tot el temps, encara que les marques i les agències 
necessiten fer més per empènyer els editors per millorar la qualitat 
del seu inventari, que necessita com a mínim ser segur i visible.

El creixement de la publicitat programàtica es va desaccelerant, 
ja que cimenta la seva posició com el mètode més important de 
comerç digital. Es calcula que l’adspend programàtic creixerà 
un 24% el 2018, un creixement del 32% el 2017 i el creixement 
del 19% previst el 2019, seguit del creixement del 17% el 2020.

En termes de dòlars, el major mercat programàtic és el dels 
Estats Units, on esperem que es gastin US $ 40.6 bilions per via 
de programació el 2018 - el 58% del total. La Xina es troba en 
un segon lloc llunyà, passant 7.900 milions de dòlars EUA a la 
publicitat programàtica aquest any, seguit del Regne Unit, amb 
US $ 5.6bn de publicitat programàtica.
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Els EUA també és el mercat que més ha abraçat la publicitat pro-
gramàtica, que comercialitza el 83% de tots els mitjans digitals 
mitjançant programació aquest any. Canadà es troba en segon 
lloc, comercialitzant el 82% dels mitjans digitals mitjançant pro-
gramació, seguit del Regne Unit, amb un 76% i Dinamarca, amb 
un 75%. El 2020, la publicitat programàtica representarà més del 
80% dels mitjans digitals als quatre mercats. Canadà gairebé ha 
completat la transició cap a un comerç programàtic pur, passant 
el 99% dels mitjans digitals mitjançant programació aquest any.

“El comerç programàtic millora l’eficiència i l’eficàcia, i està 
guanyant una part dominant de les transaccions en mitjans di-
gitals”, diu Benoit Cacheux, cap de Digital i Innovació de Zenith. 
“L’escala de la reestructuració operativa per aprofitar-la és àm-
plia i costosa, però, i els anunciants s’estan gastant amb més 
atenció mentre inverteixen en infraestructures i dades i revisen 
la qualitat dels mitjans de comunicació. Tots els anunciants pro-
gramàtics necessiten una estratègia per adquirir les millors i 
més àmplies dades disponibles i per tractar aquestes dades 
com a actiu empresarial vital”.

Les dades més valuoses són les dades del primer partit, ja si-
gui explícitament proporcionades pels consumidors o obtingu-

des mitjançant el seguiment de la seva activitat en llocs web 
de propietat. També es fa més habitual l’ús de dades de ter-
cers, mitjançant la creació d’associacions per compartir dades, 
entre, per exemple, marques i minoristes en línia. Les dades 
de tercers estan àmpliament disponibles, però no ofereixen als 
anunciants avantatges competitius, ja que tota la publicitat pot 
utilitzar-la per orientar-se als mateixos segments. Les dades i 
les noves tecnologies permeten que les marques es desplacin 
de les galetes de seguiment a la comunicació amb persones 
físiques.

“La tecnologia fa que la publicitat programàtica sigui més difícil 
per a les marques”, va dir Jonathan Barnard, director de previ-
sió de Zenith i director d’Intel·ligència Global. “La intel·ligència 
artificial es compromet a desbloquejar la nova comprensió dels 
clients com a persones, així com a millorar l’optimització del 
procés de comerç”. 

Les dades i les noves tecnologies estan permetent a les mar-
ques passar de rastrejar galetes a comunicar-se amb individus. 
(Il·lustració: Globalmedia)
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Fins on arriba la publicitat
Per Josep Lluís Micó / La Vanguardia
  

Els anuncis mantenen encara avui una gran quantitat de con-
tinguts convencionals, al marge del negoci digital, com diaris, 
revistes, emissores de ràdio, canals de televisió, espectacles 
en viu, etcètera. Els que tenen interessos comercials esperen 
igualment que la publicitat segueixi sufragant bona part del ma-
terial que flueix per la xarxa, sobre ordinadors o sobre smartpho-
nes, tauletes o qualsevol dispositiu de l’anomenada Internet de 
les coses -vehicles, electrodomèstics, roba, complements...- . 
Les fórmules, doncs, són cada vegada més sofisticades.

El concepte i les maneres de promoció han canviat a mesura que 
aquests s’han endinsat a la xarxa i les seves múltiples derivats. Les 
marques són conscients que només val la pena pagar per allò que 
aconsegueixi captar l’atenció dels usuaris cap als seus productes o 
que uneixi en un espai virtual -sigui el que sigui- a una multitud de 
consumidors potencials amb els que puguin relacionar-se.

Com conceptes de mercat, internet i els aparells que ho 
s’expandeixen són mitjans per a la interacció en dos sentits.

Sense aquesta dimensió social, es malgasta el seu potencial. 
Els professionals del màrqueting i els clients que han entès en 
quina època ens està tocant viure s’han adonat que és una ton-
teria anunciar-se a la xarxa perquè sí quan hi ha la possibilitat 
de lliurar-li valor real a la gent, aconseguint més dades sobre 
ella i convertint-los en un servei útil, pràctic, a mida: amb un re-
llotge que compta les calories que es consumeix, amb sensors a 
cada habitació d’una llar, etcètera. Els baixos costos de la xarxa 
permeten que individus i organitzacions que, en circumstàncies 
normals, no podrien posar certs continguts en circulació publi-
quin ara de forma gratuïta el que vulguin ells i la seva audiència. 
Per exemple, professors universitaris i investigadors es guan-
yen la vida gràcies al patrocini de les institucions acadèmiques.
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La seva contribució al progrés -econòmic, però també ètic és 
gratuïta i, tradicionalment, han hagut de cedir a empreses i ad-
ministracions l’explotació massiva de les seves troballes. No 
obstant això, en l’actualitat, poden prescindir d’intermediaris, 
tant per obtenir finançament com per arribar  als seus destina-
taris. L’únic que necessiten és imaginació i enteresa per evitar 
les ingerències.

Gairebé res. (Gràfic: lapublicidad.net)

La majoria de les marques creuen que 
el creixement de la publicitat digital 
perjudica la creativitat 
Un estudi de Sizmek revela 
els desafiaments als quals 
s’enfronten les marques en 
tractar d’equilibrar la innova-
ció tecnològica amb la crea-
tivitat. L’estudi, que va en-
questar a més de 500 directius de màrqueting d’Europa i Estats 
Units, revela que més de dos terços (67%) creuen que el crei-

xement digital de la publicitat s’ha produït a costa de la qualitat 
de la creativitat.

Tenint en compte el previsible impacte de la tecnologia, el 91% 
té previst donar prioritat a l’engagement i a la creativitat en les 
seves campanyes de publicitat digital durant el proper any per 
complir amb els objectius de la marca i fer així que els anuncis 
siguin més atractius. Crear, per tant, una publicitat en línia que 
faci més viable la resposta del consumidor.

“L’augment explosiu en el màrqueting digital ha generat una 
gran oportunitat per a les marques de crear experiències per-
sonalitzades i millor orientades als seus clients. També, hauria 
d’oferir la possibilitat que les marques siguin més creatives i els 
permeti ajustar la seva creativitat a l’audiència perfecta”, explica 
Joan Sevillano, director general de Sizmek Espanya. Un 84% 
està d’acord que la Intel·ligència Artificial (IA) es queda òrfena de 
sentit si no compten amb el suport de la creativitat. La tecnologia 
seria inútil sense l’aportació creativa correcta, i per tant les dades 
per si sols no tindrien el suficient pes per ajudar a la venda.

El 91% també creu que l’aportació creativa és tan important 
com l’ús de dades en campanyes digitals. Els enquestats re-
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coneixen que el terreny digital els ha permès ser molt millors 
en abast, en freqüència i en segmentació, però també que ha 
tingut un impacte negatiu en el treball. “Hi ha una gran quantitat 
de capacitats disponibles per ajudar les marques a assolir els 
seus objectius que es poden desbloquejar a través de la tec-
nologia. En integrar dades, creativitat i mitjans i construir una 
base impulsada per la Intel·ligència Artificial, les marques tin-
dran més poder per crear campanyes que satisfacin les seves 
aspiracions”, conclou Sevillano.

Us oferim l’estudi complet de Sizmek CLICANT AQUÍ (Font: 
Info-Sixmek – Il·lustració: Entrepreneur)

Els partits polítics podran enviar-nos 
publicitat sense el nostre consentiment 
i de forma legal
El passat mes de maig, concretament el dia 26, entrava en vi-
gor el Reglament General de Protecció de Dades. Aquesta le-
gislació va provocar que les empreses haguessin de articular 
diversos processos per a complir d’una manera estricta tots els 
requeriments; per exemple, ara és d’obligat compliment el oferir 

al visitant d’un web l’opció de rebutjar les galetes quan ante-
riorment simplement se li avisava de la recol·lecció d’aquestes 
dades al·legant una millora en la seva interacció amb el mitjà.

El Senat va ratificar ahir la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, gràcies a la qual “els 
partits polítics, coalicions i agrupacions electorals podran utilit-
zar dades personals obtingudes en pàgines web i altres fonts 
d’accés públic per a la realització d’activitats polítiques durant 
el període electoral”. Ho podran fer sense el nostre consen-
timent, però de forma legal, perquè el text també indica que 
“l’enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o 
sistemes de missatgeria i la contractació de propaganda elec-
toral en xarxes socials o mitjans equivalents no tindran la con-
sideració d’activitat o comunicació comercial”. 

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va prome-
tre ahir, dijous, que estarà “especialment vigilant” i “rigorosa” 
amb l’aplicació de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades 
(LOPD) que contempla, entre altres coses, la possibilitat que 
els partits polítics enviïn propaganda electoral a través de dis-
positius electrònics, tot i que el regulador ha insistit que la llei 
no els permet elaborar perfils ideològics dels ciutadans. A més, 
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s’especifica que “La recopilació de dades personals relatives a 
les opinions polítiques de les persones que duguin a terme els 
partits polítics en el marc de les seves activitats electorals es 
trobarà emparada en l’interès públic únicament quan s’ofereixin 
garanties adequades”, el que permetrà a les formacions ela-
borar perfils ideològics i demogràfics. (Font Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

El II Fòrum de Branded Content deixar 
clar que “cal parlar d’audiència, i no 
de client; de fidelitzar, i no de vendre”
Dimecres el mitjà La Publicidad va tancar el seu cicle de fòrums 
per aquest any. I li va tocar el torn al de Branded Content. Adol-
fo González, head of Creative Content and Experience de OMD 
Spain , va ser el primer a donar la seva ponència i, entre les 
claus del branded content, va afirmar que els productes i les 
marques són atemporals. González ha apuntat que les mar-
ques demanen projectes de branded content, però va puntua-
litzar que a Espanya es va a un ritme diferent al de la resta 
d’Europa. I com a consell va dir que el branded content no es 
porta bé amb la paraula client, “ amb el que cal usar millor la 

d’audiència”. Després del ponent de OMD, va arribar el torn de 
Pilar Gargallo, Ryot Studio head de Oath. Gargallo va mostrar 
a tots els presents les estratègies que es poden fer gràcies a 
la realitat virtual i a la realitat augmentada. I va aportar una 
dada: al món hi ha 3.000 milions de dispositius amb realitat 
augmentada.

Arribat el torn de Publicis 
Media , Antonio Bermúdez 
de Castro, que va apuntar 
que és perfecte fer “màr-
queting amb missatge, 
amb valors, però que això 
no és pur altruisme”. “Ser 
rellevant, generar conversa i crear un vincle emocional per aca-
bar fidelitzant audiències”, va afegir Morell.

El tancament de les ponències va anar a càrrec de Maria Alon-
so, directora de Mitja Entertainment d’Havas Media Group, que 
va voler demostrar com es pot fer un bon branded content amb 
un conte de Nadal que transformen en esdeveniment per Co-
rreus. Alonso va demostrar que la creació d’un esdeveniment 
també és branded content.
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Maje López va voler establir la diferència entre màrqueting i 
branded content i, fins i tot, es va llançar a qüestionar perquè 
en diem branded content quan el que volem és vendre. “Vendre 
no és dolent, però cal vendre bé, pensant en millorar la vida del 
consumidor”. (Font i foto: La Publicidad)

Tarragona licita la gestió de la 
publicitat institucional als mitjans

L’Ajuntament de Tarragona ha obert el procés de licitació per 
adjudicar el servei d’assessorament estratègic, planificació, ne-
gociació i compra d’espais en els mitjans de comunicació per 
inserir la publicitat institucional. El pressupost de licitació és de 
330.560 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (pro-
rrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes fina-
litza el 30 de novembre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de 
valoració l’oferta econòmica (fins 700 punts d’un total de 1.000) 
i un exercici pràctic d’estratègia i planificació de mitjans (300 
punts). En el cas de la proposta econòmica, la distribució de la 
puntuació atén a la previsió de les necessitats comunicatives: 

mitjans impresos (fins a 300 punts), digitals (200), ràdio (100), 
televisió (60) i exterior (40 punts). (Font: Comunicació 21)

Nou canal de comunicació de Premsa 
Ibèrica 360° 

Es tracta d’ un espai per explicar com ajudar a les marques, 
productes o serveis a aconseguir els seus objectius de màrque-
ting a través de les seves solucions publicitàries. Es tracta d’un 
mensuari amb els productes editorials multimèdia destacats per 
optimitzar estratègies i aconseguir objectius de vendes i comu-
nicació.

El grup presenta aquest nou canal d’informació rellevant del 
sector, més enllà de les seves empreses: amb destacats pro-
fessionals, reportatges sobre casos d’èxit, esdeveniments so-
bre l’eficàcia, penetració i el fort arrelament de la premsa local 
en multitud de mercats. (Font: Programa Publicidad)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Deu elements clau que no poden faltar 
a l’Instagram d’un periòdic
Per Lucia Calderón Portugal / Clases de Periodismo

 
Les xarxes socials s’han transformat en eines importants per 
posicionar un  mitjà imprès al web i és per això que s’han de 
treballar planificadament, amb més raó si es tracta d’una pla-
taforma extremadament visual com Instagram. A continuació, 
expliquem algunes bones pràctiques i elements que, al nostre 
parer, hauria d’incloure tot mitjà imprès dins del seu contingut 
a  Instagram.

1. Vídeo reportatges de format petit (màxim un minut de du-
rada, és el que permet el lloc). Ideals per presentar un tema 
al públic i alimentar de seguidors al compte d’Instagram d’un 
mitjà. Els vídeos són contingut atractiu que enganxa, més si 
són propis.

2. Vídeos informatius sobre notícies del dia a dia , que per-
meten a l’usuari d’Instagram interessar-se pel contingut del 
medi. La idea és convidar el lector a entrar a la pàgina web per 
contextualitzi una notícia.

3. Infografies. Les que surten a l’imprès i també material des-
envolupat específicament per a xarxes socials. Aquest tipus de 
material presenta informació de forma fresca, resumida i atrac-
tiva.

4. Portades. Un mitjà no pot desvincular les seves xarxes so-
cials de la seva edició impresa. És important que es convidi al 
públic a comprar el diari ia llegir la informació que es proposa 
en ell des d’hora. A més, darrere d’una portada hi ha un equip 
de periodistes i dissenyadors i això ha de ser reconegut pels 
usuaris de les xarxes socials.

NOVES EINES
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5. Frases de personatges. Polítics, artistes, figures de la te-
levisió, intel·lectuals i més. Els missatges més poderosos es 
plantegen seguint el manual d’estil del diari per generar reac-
cions: comentaris i ‘M’agrada’.

6. Històries d’Instagram. Ideals per motivar interacció en-
tre l’usuari i un compte. A més, són excel·lents per mesurar 
l’impacte del perfil perquè compta amb enquestes, mesurament 
d’emocions i té la facilitat de proveir d’estadístiques. No oblidis 
aquesta dada: les història d’Instagram tenen més de 250 mi-
lions d’usuaris actius diaris.

7. Fotografies d’impacte. L’staff de fotògrafs d’una redacció 
necessita lluir-se i què millor lloc que Instagram. Fotografies 
increïbles són el contingut més reeixit dins de la plataforma (les 
fotos generen 36% més participació que els vídeos, per exem-
ple). Per això, cal compartir imatges pròpies del medi, etiquetar 
als seus autors i recalcar que es tracten de fotos exclusives.

8. Gràfics motivadors. Han de tenir un format personalitzat 
i seguir el manual d’estil del mitjà. Aquest contingut pot servir 
per enviar frases d’alè, retre homenatges, treballar campanyes, 
etcètera.

9. Caricatures, il·lustracions i historietes del periòdic, es-
pecialment si es compta amb un artista propi i les imatges són 
de tint polític. Genera interès i és contingut fàcil de compartir.

10. Contingut en Instagram TV.  Aquesta eina permet formu-
lar microprogrames de diferents temàtiques i podria posar a 
prova la creativitat de l’equip del web d’un periòdic, que serà 
l’encarregat de crear contingut exclusiu per a aquest espai. 
(Foto: Medium)

Tot el que cal saber sobre trolls, bots i 
botnets

En els últims dos anys, paraules com “bots”, “botnets” y “trolls” 
han format part dels debats sobre les xarxes socials i el seu 
impacte sobre la democràcia. No obstant això, les categories a 
les quals pertanyen els comptes malicioses solen ser confoses, 
el que desordena el debat tant en la forma com en el contingut.

Què és un bot? Un bot és un compte automatitzat de xarxes 
socials, administrat per un algoritme, i no per un visitant humà. 
En altres paraules, un bot està dissenyat per fer publicacions 
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sense intervenció humana. El Laboratori d’Investigació Forense 
Digital (DFRLab) ha elaborat una llista amb 12 indicadors que 
ajuden a identificar un bot, en la qual els tres indicadors clau 
són l’anonimat, els alts nivells d’activitat i l’amplificació de de-
terminats usuaris, temes o hashtags.

Quina diferència hi ha entre un troll i un bot? Un troll és una per-
sona que inicia intencionalment un conflicte online o ofèn a altres 
usuaris per distreure i sembrar divisions mitjançant la publicació 
de declaracions incendiàries o fora de tema en una comunitat 
digital o xarxa social. El seu objectiu és provocar en altres una 
resposta emocional i descarrilar els debats. Un troll és diferent 
d’un bot perquè un troll és un usuari real, mentre que els bots són 
automàtics. Els dos tipus de comptes són mútuament excloents.

Què és una botnet o xarxa de bots? Una botnet és una xarxa 
de comptes bot administrats pel mateix individu o grup. Els que 
administren botnets -que requereixen aportacions humans ori-
ginals abans de ser desplegats-, són coneguts, en anglès, com 
bot herders o Shepherds. Els bots estan dissenyats per fabricar 
un engagement que fa que en el tema en el qual s’involucren 
les botnets sembli que hi hagi més usuaris “reals” dels que real-
ment hi ha. A les plataformes de xarxes socials, l’engagement 
genera més interacció, de manera que una botnet reeixida 
aconsegueix que el tema en el qual s’involucra li arribi a més 
usuaris reals.

Els bots, botnets i trolls són fàcils de distingir i identificar amb la 
metodologia i les eines adequades. No obstant això, l’únic que 
s’ha de recordar és que el compte no es pot considerar un bot o 
un troll fins que es demostri meticulosament el contrari.

Us oferim el treball complet de l’Atlantic Council’s Digital Foren-
sic Research Lab en aquest link. (Font i infografia: DFRLab)
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Nova edició d’AIMC Q Panel dedicat a 
hàbits de lectura

El 63% dels internautes prefereix els llibres impresos enfront 
dels electrònics. AIMC (Associació per a la Investigació de Mi-
tjans de Comunicació) ha presentat els resultats de la tercera 
edició de l’estudi realitzat a través del AIMC Q Panel, el seu pro-
pi panell d’internautes, en què es mostren quins són els seus 
hàbits de lectura, incloent la rutina lectora tant en format paper 
com electrònic. Les principals conclusions d’aquesta anàlisi de 
AIMC basat en el seu propi panell en línia són les següents:

El 61% dels internautes ha llegit un llibre en versió digital en 
alguna ocasió. Un 42% assegura que llegeix tots o gairebé tots 
els dies, mentre que un 12% no ho fa mai o gairebé mai. En els 
últims 12 mesos, el 54% dels internautes ha comprat només lli-
bres en format paper, un 4% electrònics i un 10% els dos tipus.

Més del 50% dels internautes compra llibres en paper. En pre-
guntar quins llibres compren, un 54% afirma haver comprat per 
al seu ús propi només llibres en format paper en els últims 12 
mesos, un 4% només llibres electrònics i un 10% d’ambdós ti-

pus. El 33% restant no ha comprat cap llibre. Una altra forma 
d’adquirir llibres és a través d’un préstec bibliotecari. D’acord 
amb els resultats de l’estudi, només el 41% dels internautes ha 
anat a una biblioteca en els últims 12 mesos , una assistència 
que s’eleva al 74% en el cas dels més joves (individus de 14 a 
24 anys).

Gairebé la meitat dels enquestats llegeixen diàriament, i un 
12% no llegeix “mai” o “gairebé mai”. Tenint en compte els lli-
bres en qualsevol format (paper o digital), el 42% dels intern-
autes declara llegir llibres tots o gairebé tots els dies, i un 21% 
més, un o dos cops per setmana. D’altra banda, un 12% sosté 
que no llegeix mai o gairebé mai. Pel que fa al gènere, les do-
nes es mostren més afins a la lectura que els homes, ja que un 
48% de les enquestades afirma llegir tots els dies, enfront del 
35% dels enquestats.

El Butlletí us ofereix l’AIMC Q Panel CLICANT AQUÍ (Resum: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Una eina del Financial Times adverteix 
si els articles citen a massa homes

El Financial Times adverteix automàticament als seus periodis-
tes si els seus articles citen a massa homes, en un intent de 
forçar els escriptors a buscar dones expertes per incloure-les 
en les seves peces. 
L’editora va trobar que només el 21% de les persones que es 
citen al FT són dones, el que ha provocat el desenvolupament 
d’un bot que utilitza pronoms i anàlisi de noms per determinar 
si una font és masculina o femenina. Els editors de la secció 
seran avisats si no fan prou per mostrar a les dones en les 
seves històries.

La iniciativa, que abasta moltes indústries dominades pels ho-
mes, està interessada en atreure més lectores amb la seva re-
cerca que suggereix que es desprén d’articles que depenen en 
gran mesura de les cites dels homes. S’ha advertit al personal 
deñ FT que, en el futur, l’anàlisi textual automàtic podria advertir 
als periodistes del diari sobre la manca de veus femenines en 
un article en el mateix moment de mecanografiar-lo. 

Un estudi del mateix diari assegura que les imatges de dones 
que il·lustren il·lustrar articles demostra que “les dones tenen 
més probabilitats que els homes de fer clic a una foto d’una 
dona i amb menys probabilitat que els homes de fer clic a una 
foto que contingui només homes”. L’estudi també afirma que  la 
proporció d’escriptors d’opinió femenina al diari ha augmentat 
del 20% al 30% entre març i agost. (Font: The Guardian)

Google My Business, per estar millor 
posicionat en recerques

Nova app de Google My Business. Es tracta d’una app de 
gestió de petits negoci. La nova app de Google My Business 
proporciona a les petites empreses els avantatges de conver-
tir en clients a les persones que realitzen cerques. Google My 
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Business és una eina gratuïta i fàcil d’utilitzar per ajudar els 
propietaris de les petites empreses a arribar a més persones a 
través d’Internet i posar-se en contacte amb els seus clients a 
través de Google, per millorar els seus negocis i dedicar més 
temps a el que millor saben fer: gestionar les seves empreses.

Un mecanisme senzill i gratuït per destacar a Google i fer-te amb 
nous clients mitjançant una millora del teu Perfil d’Empresa: Amb 
tan sols pressionar el nou botó de publicar (Post) en l’app, pots 
pujar una foto, crear una oferta o un esdeveniment i afegir-los a 
la teva Perfil d’Empresa a Google. També pots fer canvis de la 
teva informació empresarial a Google a la pestanya Perfil i veure 
com apareixen amb facilitat en Search i Maps les dades modifi-
cades. (Font: Control – Infografia: The Social Media Family)

Headliner, un editor de vídeo gratuït i 
online perfecte per crear contingut en 
xarxes socials
Headliner és un servei gratuït per crear vídeos a les xarxes 
socials. És summament fàcil d’usar i ni tan sols afegeix mar-
ques d’aigua als teus projectes tot i que tot el que ofereixen a la 

plataforma és gratis. Una de les seves principals funcions és el 
que anomenen “Audiogram Wizard”, que serveix per a crear un 
vídeo de fins a 10 minuts a partir d’un clip d’àudio, perfecte per 
compartir a Instagram, Twitter o Facebook. Una excel·lent opció 
per promocionar un podcast, per exemple.

Si vols fer un podcast complet i publicar-lo a YouTube, però no-
més tens àudio, Headliner també t’ajuda en aquest cas, ja que 
et permeten crear un vídeo per a YouTube de fins a dues hores 
a partir de només un clip d’àudio. (Font: Programa Publicidad)

NOVES EINES

https://www.headliner.app/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

IAB Europe publica la primera edició 
del Capital Humà a l’Informe sobre 
medi ambient digital
Per Alex Macarescu / IAB Europe

IAB Europe ha presentat l’edició inaugural del Capital Humà a 
l’Informe sobre Medi Ambient Digital que destaca una sèrie de 
troballes que recolzen els esforços de la indústria per combatre 
la bretxa de competències i l’escassetat de talent que l’afecta 
actualment.

L’informe té com a objectiu identificar els principals reptes que 
enfronten tant els reclutadors com els candidats a la contrac-
tació o transició en màrqueting i comunicació digital, centrant-
se en les necessitats de formació i futures prioritats potencials 
educació sobre temes digitals. La prevalença a tot l’informe és 
també una clara incongruència entre les percepcions dels em-
presaris i els candidats, que van des de les habilitats neces-
sàries en la indústria, fins a les habilitats que es posseeixen i 
els salaris esperats.

Pel que fa als temes reals que l’especialista en RRHH i els 
formadors de les empreses han identificat com a més urgents 
per als possibles candidats o personal existent, el programa i 
l’anàlisi lideren el camp: el 56% i el 54%, respectivament. També 
cal destacar temes relacionats amb la publicitat en vídeo (43%), 
la planificació de campanyes (39%), les tecnologies emergents 
(37%), els mitjans de comunicació (36%) i el màrqueting de 
continguts (35%). No obstant això, els temes d’entrenament per 
als enquestats són DOOH, Audio Digital i màrqueting per correu 
electrònic: un 11,81%, un 14,17% i un 14,96%, respectivament. 

Townsend Feehan, conseller delegat, IAB Europe va dir: “El Ca-
pital Humà en l’Informe Medi Ambient Digital 2018 és un primer 
pas sòlid cap a la construcció d’un recurs valuós per a la indús-
tria que ajudarà a identificar àrees d’enfocament per als propers 
anys i reptes prioritaris que cal superar en l’intent de compensar 
la bretxa d’habilitats en publicitat digital”.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Una altra àrea clau de preocupació identificada per l’informe 
és el sistema educatiu que en molts casos no s’adapta a l’era 
digital i no prepara talent jove per als rigors i demandes de la 
indústria de la publicitat digital, amb alguns enquestats que 
marquen això com una de les causes de l’escassetat de talent 
digital a la indústria. 

Una de les principals discrepàncies sorgeix quan els candidats 
són convidats a autoavaluar-se. Preguntats per valorar les se-
ves capacitats en format digital a una escala d’1 a 10, la pun-
tuació mitjana de tots els enquestats es troba a la part alta de 
l’escala -més de 7-. Això, en un entorn en el qual els empresaris 
indiquen constantment la incapacitat dels candidats per ava-
luar amb precisió les seves habilitats per al lloc de treball que 
s’apliquen com un dels principals obstacles en la contractació 
de valuosos talents. 

Tanmateix, hi ha esperança que tant els empresaris com els 
empleats estiguin disposats a invertir en formació digital en 
els propers anys. El 43% dels empresaris que participen en 
aquest estudi esperen que els seus pressupostos de formació 
per al personal augmentin l’any que ve, per quan, en opinió 
d’Ewa Opach, la indústria del màrqueting electrònic té grans 

necessitats educatives i està sotmesa als canvis més dinàmics, 
que requereixen actualitzacions constants de qualificacions 
per preservar la seva rellevància. Els candidats sobreestimen 
l’autoavaluació de qualificacions, el que condueix a expecta-
tives financeres exagerades i poc realistes. Però hi ha un re-
vestiment platejat: tant els empleadors com els empleats estan 
disposats, almenys declarativament, a modificar la situació.

A través del Comitè d’Educació i Formació, així com totes les 
seves altres comissions, i grups de treball, IAB Europa conti-
nuarà adoptant passos per donar suport als esforços formatius 
dels seus membres i del conjunt de la indústria en la recerca 
de generacions actuals i futures de talent digital adequadament 
preparades.

Per obtenir més informació sobre el Capital Humà d’IAB només 
cal CLICAR AQUÍ   (Infografia: iabeurope.eu)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Combatre la crisi de la informació: un 
nou informe de LSE

Quin tipus de societat de 
la informació volem? Com 
hem de reduir la quantitat 
de desinformació? Com 
podem protegir la demo-
cràcia dels danys digi-
tals? Com podem ajudar a 
que les persones aprofitin 
les oportunitats extraor-
dinàries d’Internet i evitin 
el mal que pugui causar?

Durant un any, la LSE 
Truth, Trust and Tech-
nology Commission (T3) 
ha estat lluitant amb 
aquestes preguntes clau. 
Desencadenat per les 

ansietats provocades per les anomenades falses notícies, la 
Comissió  ha presentat una agenda de política per afrontar la 

crisi de la informació. Treballant amb polítics, tecnòlegs, perio-
distes, acadèmics i altres d’una sèrie de sectors i el públic en 
general, finalment han publicat l’informe “Tackling the Informa-
tion Crisis: A Policy Framework for Media System Resilience”  
que estableix una estratègia àmplia per construir un sistema 
de mitjans més resistent per a l’ecosistema de la informació al 
Regne Unit.

La proposta clau és que l’IPA (Plataforma Independent)  si-
gui un guarda -més que un regulador- que valori l’eficàcia de 
l’autoregulació de les plataformes i el desenvolupament d’un 
periodisme de qualitat, informant al Parlament i oferint asses-
sorament sobre polítiques. Hauria de finançar una nova impo-
sició sobre les xarxes socials del Regne Unit i cercar ingressos 
per publicitat. L’Agència hauria de ser un fòrum permanent per 
controlar i revisar el comportament de les plataformes en línia i 
oferir revisions anuals sobre “l’estat de la desinformació”.

L’informe també suggereix maneres de donar suport a la indús-
tria de notícies tradicional per desenvolupar formes innovado-
res de lluita contra la crisi de la informació. Us oferim l’informe 
sencer si CLIQUEU AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– Infografia: LSE)
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“El periodista és l’ésser més 
necessari d’aquest segle”

El periodista “és l’ésser més necessari d’aquest segle”, però la 
seva submissió al poder ho està convertint en “el gran traïdor”, ex-
plica en una entrevista amb l’Agència Efe, el periodista, escriptor 
i professor andalús Francisco Rubiales Bru. Periodista de soca-
arrel, veterà articulista de diari, corresponsal d’agència i consultor 
de comunicació, Rubiales acaba de publicar un llibre en què de-
fensa la tesi que el periodisme ha de tornar als seus orígens.

Segons escriu a La Vanguardia José Manuel Sanz, “a Hienes 
i voltors (Tecnos, 2018), un assaig amè esquitxat d’anècdotes 

personals, Rubiales defensa la concepció original del periodis-
me com una de les “claus” destinades a mantenir controlat i 
tancat al “monstre Leviatan”, o l’Estat que tot ho vol devorar”.

“Estàvem celebrant, crec, el 25è aniversari de la presa de la Ca-
serna de Montcada”, de Santiago de Cuba,  recorda Rubiales, 
que va ser corresponsal d’Efe a l’illa. “Van muntar als periodis-
tes estrangers en un avió i els van portar a Santiago de Cuba. 
Quan van arribar, el líder cubà era al centre del pati de la caser-
na, assegut amb un havà a la boca, però no deixaven apropar-
se el grup. Llavors, continua Rubiales, “va arribar un capità de 
l’exèrcit i ens va dir: que passin el periodista de l’Agència Efe i 
el periodista de Reuters”.

I segueix Rubiales: “Passem, saludem al comandant, i jo, que 
sóc un defensor de causes perdudes, li dic: - Comandant, allà 
fora hi ha almenys trenta periodistes. Hi havia els russos de 
Pravda, de Novosti, els txecs, els romanesos, tots els del món 
comunista”. “I diu Fidel: - Aquí hi ha dos periodistes i han entrat”. 
“Jo em vaig quedar blanc i el de Reuters, igual. – Com?- li vaig 
dir- ‘aquí n’hi ha molts més. “‘No –va respondre Fidel- “aquests 
no són periodistes, periodistes sou vosaltres, que sou lliures, 
aquests segueixen als seus partits, són agitadors de masses”.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Aquesta distinció, dita per Fidel, és brillant, assegura Rubia-
les al periodista de La Vanguardia. “Jo la comparteixo al cent 
per cent. Sense llibertat, sense lliure opinió, sense servitud a 
la veritat, no hi ha periodisme, hi ha altres coses: publicistes, 
propagandistes, policies del pensament, però no periodistes”.

Us oferim l’article sencer del periodista José Manuel Sanz en 
aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Foto: La Voz)

La Facultat de Comunicació de l’UNAV 
continua entre les 50 millors del món 

El rànquing QS by 
subject, que publica 
l’auditora Quacquarelli 
Symonds, situa la Fa-
cultat de Comunicació 
de la Universitat de 
Navarra com la núme-

ro 49 del món, mantenint-se com una referència en el pano-
rama nacional i internacional. QS realitza els seus rànquings 
d’universitats des de 2004, i s’ha convertit en referència global 

per a la comparació del rendiment en l’àmbit universitari. En 
aquesta edició, s’ha classificat 4.438 universitats de tot el món.

Així mateix, Fcomunav ha obtingut un barem mitjà de 79,4 sobre 
100 punts. Per a l’elaboració de la taula, es tenen en compte qua-
tre indicadors: la reputació acadèmica del centre (78, 5), la opinió 
dels ocupadors (86,9), els articles citats (79,3), i l’índex H (77, 8). 
Aquesta última mesura es refereix a la producció científica dels in-
vestigadors en funció de la qualitat i quantitat de les publicacions.

Per sota de la Universitat de Navarra, només tres universitats 
espanyoles l’acompanyen entre les cent primeres en Comuni-
cació, tot i que les tres ho fan en el segment 51-100. Són la 
Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, també de Barcelona. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Llibre sobre el periodisme cultural al 
segle XXI

Les professores i investigadores Montserrat Jurado Martín i 
Beatriz Peña Acuña han presentat aquest dimecres a la Univer-
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sitat Complutense de Madrid el llibre titulat “Periodisme cultural 
al segle XXI (I). Continguts docents innovadors”, coordinat per 
les dues. El volum integra 20 capítols sobre els aspectes més 
innovadors d’aquesta especialització periodística en un mo-
ment de canvi i adaptació dels seus continguts i gèneres.

A les seves pàgines es recullen les propostes docents de pro-
fessors i investigadors de l’àmbit cultural i del periodisme com, 
per exemple, José Alberto García Avilés, professor catedràtic 
de Periodisme i director del Departament de Ciències Socials i 
Humanes de la Universitat de Miguel Hernández d’Elx i impul-
sor de la innovació en el Periodisme

La coordinadora del llibre Montserrat Jurado Martín posa en re-
lleu la importància del periodisme cultural en el context mediàtic 
com a formador íntegre de la identitat cultural en la societat 
actual i destaca el paper fonamental de les universitats i dels 
seus docents en oferir un enfocament actual de l’exercici pe-
riodístic en plena era digital i amb continguts innovadors i com 
s’ha de veure reflectit en l’àmbit dels continguts culturals. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

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

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barce-
lona. Dijous 29 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - 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.- Barcelona. Dijous 29 
de novembre (de 15:30h a 18:30h) - 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-
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lització interactiva per explicar una història periodística d’una 
forma més comprensible i atractiva per al lector.

La transformació de la publicitat digital.- Barcelona. Diven-
dres 30 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - 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.

Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook: passem 
a la pràctica.- Lleida. Divendres 30 de novembre (de 15:00h a 
20:00h) - En aquest curs, impartit per Sílvia Llombart,  treballa-
rem sobre casos pràctics que durem a terme a classe, planteja-
rem situacions i aprendrem com comunicar a Twitter i Facebook 
a partir de la pràctica.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dilluns 10 i 17 de desembre (de 09:30h 
a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us 

proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualse-
vol intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència.

Webinar: Com fer vídeos interactius.- Online. Dimecres 5 de 
desembre (de 10:00h a 11:00h) - Amb aquest webinar, a cà-
rrec de Nereida Carrillo, els alumnes podran aprendre a fer ví-
deos interactius amb eines senzilles i intuïtives. Veurem alguns 
exemples de vídeos interactius en mitjans i en campanyes de 
comunicació corporativa. Aprendrem a fer un vídeo interactiu 
pas a pas i donarem idees de com explotar-los, millorar-los i 
difondre’ls.

Taller de reporterisme audiovisual.- Girona. Dilluns 10 i 17 
de desembre (de 09:30h a 14:30h) - Barcelona. Divendres 14 
i 21 desembre (de 09:30h a 14:30h) - Cada cop hi ha més pro-
fessionals que tenen la necessitat d’explicar històries en format 
audiovisual, ja sigui per penjar a les xarxes socials, mostrar in-
ternament en corporacions i col·lectius, o publicar en diferents 
mitjans de comunicació, En aquest taller, impartit per Josep 
Serra,  s’abordarà de manera pràctica la producció de repor-
tatges audiovisuals de forma global: concepció, guió, gravació 
i postproducció.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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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Segons Ignacio Escolar, el futur del 
periodisme passa pels lectors
Per Francesca Marí / Última Hora

El periodista i director de diario.es, Ignacio Escolar, ha impartit 
aquest dimecres la conferència ‘ El futur del periodisme i les 
edicions digitals ‘ al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Gi-
ménez ( CESAG ) davant un auditori ple, la majoria d’assistents 

futurs periodistes. L’acte, realitzat conjuntament amb Ultima 
Hora, va servir també per presentar l’edició especial del diari 
amb motiu de la commemoració del seu 125è aniversari.

Precisament quan Ultima Hora celebra aquest segle i quart 
d’existència com a periòdic degà a Balears, el debat sobre el 
nou model periodístic i la comunicació digital ha centrat la con-
ferència de Escolar que des de fa sis anys dirigeix eldiario.es, 
la capçalera que ha destapat el “cas màsters” de l’expresidenta 
de Madrid, Cristina Cifuentes i també de l’exministra de Sanitat, 
Carmen Montón.

Arran d’aquestes informacions, eldiario.es va obtenir gairebé 
9.000 socis/subscriptors més, i a dia d’avui ja en té uns 35.000. 
La convivència entre aquest nou periodisme digital i la premsa 
tradicional l en paper va centrar part de la conferència d’Escolar 
a Palma. El periodista destaca que a dia d’avui “la informació 
escrita ja és majoritàriament en digital” i que aquest percen-
tatge de lectors va a incrementar en digital, “no només per 
l’ordinador, sinó també pel telèfon mòbil”. “Els diaris en paper 
acabaran tots sent digitals, encara que això no vol dir que hagin 
de desaparèixer els diaris en paper, ni de bon tros”, afegeix.
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“Crec que ens queden encara anys de convivència entre els 
dos suports, perquè hi ha lectors per als dos suports. I sobretot 
hi ha un lector que no vol abandonar el paper, però els nous lec-
tors són tots digitals. És una qüestió d’anys, no de dies, perquè 
el digital s’imposi al paper”, afegeix apuntant com a exemple 
el model que ha pres eldiario.es on el lector no paga pels seus 
continguts, sinó que els subscriptors fan aportacions mensuals 
per donar suport al tipus de periodisme que realitza aquesta 
capçalera i permetre així la seva continuïtat com a instrument 
de servei públic i “control del poder”, com afegeix Escolar.
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Governs, regalin diaris, subvencionin 
cultura
Per José Manuel Velasco / Fábulas de Comunicación

Partim d’algunes premisses: És millor llegir un mal llibre que no 
llegir. És millor anar al cinema a veure una pel·lícula mediocre 
que quedar-se a casa veient la televisió en horari de màxima 
audiència. És millor explorar les xarxes socials que vilipendiar-
las des de la ignorància. És més enriquidora una conversa, per 
pobra que siguin els arguments barrejats, que un monòleg. És 
millor escoltar els altres que a un mateix.

Ara revisem què està passant amb la confiança. D’acord amb 
les dades del Trust Barometer que Edelman elabora i presenta 

anualment al Fòrum de Davos, s’està eixamplant la bretxa entre 
la confiança / credibilitat que les persones informades tenen en 
les institucions i la població en general, encara que en tots dos 
casos s’ha produït una caiguda.

En aquest eixamplament, que també podria ser qualificat com 
distanciament, hi ha fins a sis factors:

1. El creixement de la desigualtat tant en països rics com po-
bres o en desenvolupament. Aquest fenomen és nou en les 
nacions més desenvolupades i es produeix, a més, com a con-
seqüència de crisis econòmiques que tenen un alt component 
financer. I les finances són l’expressió més genuïna d’un capi-
talisme que no té contrapès intel·lectual des del col·lapse dels 
règims socialistes.

2. La ruptura de diversos esglaons de l’escala social , aquella 
en la qual els pares dipositen la confiança que els seus fills mi-
lloraran la seva posició econòmica i social. Aquesta ruptura pot 
conduir a actituds radicals del tipus: “Si els meus mai podran 
arribar allà dalt, préndanle foc al castell”. Aquest incendi pot 
portar-se per davant el sistema de llibertats.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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3. La debilitat d’arguments que provoca el temor a la discrepàn-
cia . És una conseqüència de l’anomenada “càmera d’eco”, un 
fenomen que ens aïlla en dificultar l’accés a opinions alienes. 
Els likes, les galetes i els algoritmes no enforteixen el pensa-
ment crític, ans al contrari, ens mantenen en la càpsula de con-
fort de les opinions pròpies i els principis no contrastats.

4. La superficialitat que, en termes generals, s’ha instal·lat en 
els discursos que alimenten el debat col·lectiu. La manca de 
profunditat reforça el punt anterior al desincentivar la generació 
de converses intenses i extenses, que es basin més en fets 
que en emocions. La superficialitat és aliada de la dissonància 
cognitiva, el fenomen pel qual el cervell tendeix a adequar la 
realitat als principis que sostenen la bastida moral de l’individu. 
És més fàcil canviar el relat que els principis, llevat que siguis 
Groucho Marx. A partir d’aquí la posverdad té el terreny abonat.

5. La cada vegada major preponderància del factor entreteni-
ment en els mitjans de comunicació. És la recerca del clic, el 
titular ‘sexy’, els fets al servei de les emocions. Sovint els mi-
tjans converteixen els successos de la vida en un espectacle 
de consum ràpid.

6. La pèrdua de prestigi dels estudis de Comunicació. Avui ni els 
doctorats són objecte de l’admiració que haurien de (moltes tesis 
de talla i enganxa han contribuït a això) ni els catedràtics una lliçó. 
I, no obstant això, la universitat és el major repositori de coneixe-
ment científic que tenim. És o hauria de ser una gran reserva de 
profunditat, l’eina més poderosa per lluitar contra la superficialitat. 
La rebaixa en l’apreciació del que universitari té a veure amb el 
desequilibri provocat per una major reputació professional de les 
Ciències i una menor de Les Lletres. Un clar exemple és el declivi 
de la filosofia . que ha passat de ser una assignatura troncal al 
refugi d’una estranya minoria a ulls de la majoria.

El resultat és una societat reluctant a la discrepància, en la qual 
no és fàcil que prenguin debats profunds, aquells que són im-
prescindibles per adequar el sistema democràtic i d’economia 
de mercat als nous requeriments socials i mediambientals. A 
l’escenari global, el canvi climàtic, per exemple, no pot ser abor-
dat des de posicions maximalistes basades en creences, sinó 
mitjançant la reflexió suportada per evidències científiques que 
expliquin l’impacte de l’activitat humana al Planeta.

Un exemple local seria el necessari debat sobre la reforma 
de la Constitució Espanyola. Tots els actors polítics admeten 
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que requereix temps, assossec, pensament crític, mirades de 
llarg termini i vocació de consens. Però tot això serà impossi-
ble mentre aquests mateixos actors no aixequin la mirada dels 
seus interessos de curt termini.

No sóc partidari d’un règim basat en subvencions, perquè 
l’abús condueix a la ineficiència i desincentiva el mèrit. No obs-
tant això, sí crec en la responsabilitat reequilibradora dels Es-
tats. En aquest context de dèficit, lleugeresa o fins i tot en oca-
sions absència de criteri, considero que les institucions tenen 
l’obligació d’estimular els mecanismes que indueixin un diàleg 
social més profund i menys polaritzat. Els mitjans de comuni-
cació, especialment aquells que tenen més temps i espai per a 
l’anàlisi, han de jugar el paper de catalitzadors.

La Comissió Europea considera imprescindible preservar 
l’ecosistema de mitjans de comunicació, ja que els periodistes 
i el periodisme han de jugar un paper fonamental en la lluita 
contra la desinformació. Aquesta és una de les principals con-
clusions de l’informe elaborat per la Commission High Level 
Expert Group on Fake News and Online Disinformation.

Per això, un govern que alcés la mirada més enllà de la prope-
ra convocatòria electoral, mirés als ulls dels votants i veiés a 
persones, apostaria per una societat millor informada, més do-
cumentada, participativa i crítica. Aquest aposta hauria de res-
pondre a un triangle actituds: governs que inverteixin en cultura 
, cosa que no només ha d’incloure subvencions; mitjans que 
no renunciïn a informar i formar; i ciutadans educats en l’ús del 
poder de comunicació que la tecnologia ha posat a les mans.

Perquè, i aquesta és l’última premissa, és millor llegir un diari, 
per partidari que sigui d’una ideologia determinada o un partit 
polític, a veure Sálvame. 
 
Us oferim el resum executiu del Trust Barometer. CLIQUEU 
AQUÍ  (i posar aquí el PDF) 
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Ismael Nafría: “En pocs anys el 
públic pagarà per la informació d’una 
manera natural”
Per B. Pallas / La Voz de Galicia

Ismael Nafría assegura que en un futur no molt llunyà el públic 
pagarà de forma natural per la informació de qualitat a Internet. 
Com a periodista especialitzat en mitjans digitals i autor del lli-
bre La reinvenció de The New York Times (2017), sosté que la 
salut del sector depèn d’això. Aquests dies imparteix un curs 
en el Màster en Producció Xornalística i Audiovisual, titulació 
de la Universidade de La Corunya que organitza la Fundació 
Santiago Rei Fernández-Latorre amb el suport de la Fundació 
Amancio Ortega.

- Afronta el periodisme la seva més gran transformació da-
vant del món digital? 
- El periodisme s’està enfrontant a una transformació molt am-
biciosa. D’una banda, en la manera d’explicar històries, en els 
formats, en com vam arribar amb les notícies al públic. Això 
va acompanyat d’una transformació del model de negoci, en 
la qual l’usuari està guanyant protagonisme. És un repte gran i 
ambiciós, perquè implica convèncer la gent que el que fins ara 
tenia de forma gratuïta ja no podrà seguir així. Per fer això cal 
oferir un producte de moltíssima qualitat, que doni un servei 
únic al lector perquè tingui la sensació que val la pena invertir 
diners en això. La bona notícia és que això està passant i no de 
forma aïllada. Hi ha desenes de capçaleres al món que comen-
cen a aconseguir que els usuaris siguin una part fonamental del 
seu model de negoci amb un suport explícit. 

- S’està traslladant el pes del finançament de la publicitat 
a l’usuari? 
- En el cas de The New York Times, per exemple, els usuaris 
generen al voltant del 63% dels ingressos i la publicitat, menys 
del 30%. I cada trimestre la distància es fa més gran en favor 
dels usuaris. Un altre cas rellevant és The Guardian, que ofereix 
als lectors la possibilitat d’aportar diners de forma voluntària per 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

esdevenir membres. Ja han superat el milió de persones que li 
han donat el seu suport econòmic per aquesta via i gràcies a 
això el diari va abandonar els números vermells a l’abril, segons 
ha anunciat la seva directora fa pocs dies. 

- Per què The New York Times és una referència en aquesta 
transformació? 
- Perquè el que ofereix no es pot aconseguir gratis per una altra 
via. Es tracta de fer uns continguts i prestar un servei a l’usuari 
que converteixin al teu producte en alguna cosa imprescindible. 
El repte que tenen tots els mitjans que es plantegen el paga-
ment és: què oferiré realment diferent i de valor a la meva au-
diència? The New York Times i altres mitjans ofereixen contin-
guts diferencials de molt valor que no es troben en un altre lloc. 
Una altra cosa que fan molt bé és aconseguir el engagement, 
que els usuaris sentin que el producte està molt proper a ells, 
que se’ls té en compte i això fa que es comprometin. Aquesta 
estratègia és un treball de conèixer a la seva audiència i de 
donar-los veu demanant la seva participació.

- Serà el periodisme digital cada vegada més audiovisual? 
- Sens dubte. De fet una de les grans tendències és que hi ha 
una major demanda d’informació i continguts cada vegada més 

visuals, no només vídeos, sinó infogràfics, mapes, fotogaleries, 
qualsevol element que t’ajudi a entendre millor la informació. 
Això està en auge i si ho fem estarem prestant un millor servei. 
Això no vol dir que el text perdi importància, de fet hi ha potser 
més reportatges llargs que mai i llegim possiblement més que 
mai en la història, però, al mateix temps, si alguna cosa te 
l’expliquen de manera visual ho agraeixes. 

- Per què els mitjans digitals a Espanya van per darrere a 
l’hora de cobrar per informar a Internet? 
- A Espanya hi ha mitjans que han apostat pel pagament, però 
els mitjans generalistes han anat per darrere en aquesta estratè-
gia. D’una banda, s’ha confiat excessivament en què la publicitat 
anava a sostenir tot això i ha faltat atreviment en adonar-se que 
això no era així. Però, pel que estan dient públicament, en diver-
sos casos es donarà el pas en els pròxims mesos i seria molt 
saludable per al sector que això passés el més aviat possible. 

- Fa pocs anys era impensable pensar que el públic paga-
ria una subscripció per veure sèries i pel·lícules o escoltar 
música, però avui dia és una cosa comuna. Es pot establir 
un paral·lelisme amb el que passarà amb el periodisme? 
- Es pot fer un paral·lelisme, no en el sentit que les notícies si-
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guin un producte similar a les pel·lícules o la música, però sí pel 
que fa a hàbits de consum, perquè el que semblava impossible 
avui s’ha convertit en habitual. Estic convençut que en pocs 
anys a una gran part del públic li semblarà el més natural del 
món pagar per una informació de qualitat. El públic anirà ente-
nent que les notícies tenen un valor que cal pagar, com altres 
coses a la vida, i no cal veure-ho com un drama. (Foto: Vítor 
Mejuto -La Voz de Galicia)
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Periodisme de qualitat: la clau per al 
model de negocis dels mitjans
Per Felipe Ramírez / blog Wan-Ifra

“Si no fem periodisme de qualitat tampoc farem bé la part pu-
blicitària”, va dir contundent David Walmsley, editor en Cap de 
The Globe and Mail, durant la seva conferència a la Digital Me-
dia LATAM 2018.

Walmsley va ressaltar que la principal eina que tenen els mi-
tjans digitals per retenir l’audiència és produir continguts dife-
rents i de qualitat. The Globe és un diari que és llegit per 3,3 
milions persones a la setmana.

L’editor va indicar que el procés de convertir The Globe and 
Mail en un mitjà amb més de 3.3 milions de lectors digitals al 
Canadà, va començar amb la seva arribada al diari i la seva 
aposta per confiar en cadascun dels grups de periodistes que 
conformen la redacció, a més de definir tasques clares que van 
portar a cada membre de l’equip a un nivell de treball en el qual 
són conscients del producte que fan.

Un dels aspectes que més preocupa actualment als mitjans 
digitals és trobar la manera de generar ingressos amb contin-
guts que inicialment van ser alliberats a les audiències de ma-
nera gratuïta, davant d’això, Walmsley va proposar una sèrie 
d’estratègies en les que es converteix a les persones ( lectors) 
al centre de la conversa a través d’històries que a més de ser 
de qualitat, siguin atractives i innovadores.

Un altre tema que va abordar David Walmsley va ser la imple-
mentació de la tecnologia a les sales de redacció ja que han 
modificat les dinàmiques convencionals: “El rellotge ha estat un 
dels principals canvis que ha portat la implementació del siste-
ma de mètriques periodístiques”, va dir.
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Per això, The Globe and Mail defensa la implementació de mè-
triques per entendre la manera en què s’han d’encaminar les 
estratègies per impactar a l’audiència: “Jo tinc instint periodís-
tic, però també tinc mètriques que m’indiquen el que funciona 
o no. Una mètrica pot espantar i ser considerada una despesa 
però és una eina que ens ajuda a establir quin és el valor d’una 
història per a la companyia “.

Per exemplificar la relació entre el periodisme i les mètriques, 
Walmsley va compartir que The Globe and Mail va crear “So-
phie”, un sistema que fa servir més de 20 mètriques per qualifi-
car cada història que es publica. Respecte al temor de perdre a 
les audiències a l’implementar un ‘paywall’, The Globe and Mail 
va optar per retornar a les audiències la confiança en els perio-
distes i permetent a aquests avaluar el contingut que es difon.

Per això, la qualitat del contingut és clau perquè els mitjans pu-
guin recuperar el terreny perdut davant la desinformació, s’ha 
de tenir present que el periodisme és fonamental per a la socie-
tat, ha assenyalat Welmsley.

“Estem arribant al final d’una etapa d’endevinalles en què bus-
càvem saber a què apostar, un cop els mitjans identifiquem 

quins són els nostres errors sabrem com corregir el rumb”, va 
puntualitzar l’editor canadenc. (Foto: Bruno Grappa)
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Evolució dels mitjans de comunicació 
en l’última dècada cap a un nou escenari
Per Luis Palacio Llanos / Digimedios

Els diaris
L’evolució de la difusió dels diaris espanyols en els últims deu 
anys reflecteix amb claredat el declivi d’un model de distribució 
d’informació. Entre els quatre milions d’exemplars de difusió de 
2008 fins als 1,8 milions de 2017 mitjana la desaparició de més 
de la meitat de les còpies de diaris que circulaven pel nostre 
país al començament de la dècada.

Resulta rellevant assenyalar que dins el retrocés generalitzat 
de les xifres de difusió, les corresponents a les subscripcions 
individuals ho han fet en una mesura molt menor (-16%) que 
les corresponents a les vendes individuals, que són les que es 
materialitzen principalment a través de quioscs i altres punts de 
venda, que han caigut en un 60%. 

I és rellevant la dada, ja que l’existència de tals xifres de subs-
cripcions indica la resiliència d’un públic disposat a pagar per 

la informació, una cosa summament important en uns moments 
en què el pagament per continguts s’intueix com una de les vies 
de finançament de la informació d’actualitat.

Significa la caiguda de la difusió la desaparició de l’interès per 
la informació que ofereixen els diaris? Ni de bon tros. Com 
s’indicava en un dels primers gràfics publicats en aquesta sèrie, 
són els diaris els mitjans que compten amb una major audiència 
digital, per sobre fins i tot de la televisió, tot i que aquesta se-
gueixi mantenint el lideratge en termes absoluts, en sumar les 
audiències digitals i convencionals. 

Ara bé, quan s’observa el repartiment de l’audiència dels diaris 
entre els que només segueixen les versions en línia, els que 
segueixen llegint el diari només en paper i els que combinen 
tots dos formats es conclou -o es pot concloure- que el model 
de consum de la informació s’ha transformat definitivament.

A aquest canvi ha contribuït sens dubte l’aparició dels diaris nadius 
digitals que han diversificat notablement l’oferta dels diaris i amb 
ella les audiències d’aquest suport d’informació. De la mateixa ma-
nera, l’esforç realitzat per la premsa convencional per traslladar els 
seus continguts a la xarxa està darrere de l’esmentada revolució. 
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Per al sector empresarial editor de diaris els problemes aparei-
xen quan un canvi tan radical del mercat ha anat acompanyat 

d’un altre en una de les seves fonts primordials d’ingressos: 
la publicitat. En aquest terreny la publicitat de les versions de 
paper sí que s’ha “desplomat” com ho ha fet l’audiència, alhora 
que la corresponent a les versions i diaris digitals ha crescut a 
un ritme molt menor.

Les raons d’aquesta disparitat poden buscar-se tant en els can-
vis de les estratègies publicitàries dels anunciants -que ara dis-
posen d’altres eines per donar a conèixer les seves marques-, 
com en l’aparició d’uns competidors, com són les companyies 
tecnològiques (Google, Facebook , Amazon), que estan absor-
bint bona part dels recursos publicitaris.

El finançament: vendes de continguts
Les dificultats econòmiques dels mitjans, derivades del canvi 
estructural provocat per la digitalització, agreujat per la crisi 
econòmica, els estan obligant a buscar noves fonts d’ingressos, 
o revitalitzar altres ja conegudes. En aquest context una de les 
fonts que més se citen són les vendes per continguts, ja si-
guin subscripcions, en el cas dels mitjans informatius, o abona-
ments, en els mitjans d’entreteniment com la televisió.
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No hi ha dubte que les experiències en els últims anys d’alguns 
mitjans (principalment nadius digitals) han llançat alguna es-
perança sobre això. Les xifres de subscriptors (o simpatitzants 
o socis, en el cas dels que es decanten per la membre) eren 
insospitades fa anys. Ara bé, cal atendre a les xifres bàsiques 
per intuir que es tracta d’una font d’ingressos que mostrarà les 
seves limitacions. L’evolució de la despesa de les llars en publi-
cacions i en quotes d’accés a internet apunten en aquest sentit.

Però, de la mateixa manera, l’evolució de les vendes al número 
d’exemplars de diaris (és a dir, les vendes a través dels quios-
cos) i de les subscripcions permeten deduir que ens trobem 
davant d’una tendència que resultarà difícil invertir.

El fet que a Espanya, tradicionalment, les vendes d’exemplars 
de diaris les hagi realitzat un percentatge molt reduït de la po-
blació (al voltant del 10% en els millors moments) convida a 
pensar que és la part del públic més procliu a invertir en infor-
mació la que mostra aquestes tendències descendents.

Les revistes
Amb les revistes s’inicia la revisió del que ha passat mitjà per 
mitjà durant l’última dècada. Les revistes són un mitjà de co-

municació que ha estat, tradicionalment, mal mesurat. D’una 
banda només una part dels títols han sol·licitat el control de la 
seva difusió, si bé és veritat que solien ser les revistes de major 
difusió que utilitzaven les dades certificats per OJD per recolzar 
els seus títols en les negociacions publicitàries.

D’altra banda, l’enorme quantitat de títols editats feia molt com-
plicada l’estimació de la inversió publicitària dirigida a aquest 
suport, estimació que solia centrar-se en les capçaleres i les 
editores més conegudes.
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En qualsevol cas, les dades que es mostren en el gràfic resul-
ten representatius del que ha passat en aquest segment dels 
mitjans en els últims deu anys. Com es pot veure, el volum de 
difusió mitjana d’exemplars setmanals i mensuals no ha deixat 
de disminuir. Cal advertir, a més, que el quadre només recull 
els títols controlats en 2017 i el seu comportament anys enrere. 
Si es disposés també de la difusió de les revistes que han anat 
desapareixent al llarg de l’última dècada, la caiguda seria molt 
més abrupta.

En paral·lel al descens de la difusió s’ha anat produint una 
transformació radical del públic lector de revistes, segons re-
flecteixen les dades de l’EGM. El mitjà ha perdut en la dècada 
més d’un terç de lectors (de 20 milions a 13 milions) i els que 
s’han anat quedant pel camí són, sobretot lectors joves; en els 
trams entre 14 i 34 anys els descensos han estat superiors al 
50%.

En fer un repàs de les grans xifres d’aquest segment, és positiu 
destacar que la lectura de revistes en format digital creix de for-
ma sostinguda: els lectors més que s’han duplicat en deu anys. 
Ara bé, i igual que els passa a pràcticament tots els mitjans, la 
dificultat rau en la sostenibilitat de les empreses editores, ja que 

la seva font d’ingressos principal, la publicitat, segueix baixant 
any rere any.

La ràdio
Quan al temps que han anat dedicant els espanyols al consum 
de cada un dels mitjans, la ràdio és el que major estabilitat ha 
mostrat, ja que si al començament de la dècada dels espanyols 
dedicaven 104,3 minuts a aquest mitjà, deu anys més tard eren 
103,0 minuts. 

L’estancament del consum està relacionat amb el creixement 
de la població durant aquest període en més d’un milió i mig de 
persones. És per això que, malgrat l’estancament en el consum 
en minuts, l’audiència total de la ràdio ha crescut des de 20,320 
milions fins 23.605.000.

La ràdio generalista, la que molts consideren l’autèntica ràdio 
i la que concentra, per exemple, la funció informativa del mitjà, 
ha estat durant aquests anys pràcticament estancada. I com 
està s’està produint l’adaptació de la ràdio a l’entorn digital? 
Doncs es pot dir que es va fent d’una manera lenta i que suscita 
dubtes sobre si el mitjà aconseguirà aquesta adaptació. 
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És cert que si es compara l’evolució de l’audiència de la ràdio 
a internet amb la corresponent al conjunt del mitjà, la primera 
creix a bon ritme. Però això no ha d’ocultar que es parteix de 
bases molt baixes i que en l’any 2017, per exemple, l’audiència 
total de ràdio sobrepassava els 23.605.000 d’oients, mentre que 
els que l’escoltaven per internet eren només 1.775.000. Malgrat 
això, les principals cadenes radiofòniques tracten d’actualitzar 
els seus formats radiofònics -per exemple, amb el desenvolupa-
ment dels podcasts- alhora que incrementen la seva presència 
informativa al web, combinant formats i tractant d’esprémer els 
seus recursos d’àudio.

Hi ha un factor que subratlla les dificultats que està experimen-
tant el mitjà en la seva adaptació a l’escenari digital i aquest 
factor és l’evolució de la inversió publicitària. La ràdio és un 
suport tradicionalment mal mesurat. A això contribueix la dis-
persió geogràfica, ja que, malgrat el fenomen de les cadenes 
radiofòniques, hi ha nombroses emissores netament locals. 
D’altra banda, es tracta d’un mitjà que compta amb una sèrie 
de companyies d’intermediació publicitària independents de les 
agències de mitjans, que sí que vehiculen la major part de la 
inversió en televisió i en mitjans impresos; i això també contri-
bueix a l’insuficient coneixement dels nivells d’inversió.

De tota manera una part considerable d’aquesta inversió, la 
qual acaba en les cadenes radiofòniques d’implantació nacio-
nal i en alguns dels principals mitjans autonòmics, sí que està 
controlada. I l’evolució de les xifres mostra en l’última dècada 
una situació d’estancament, amb tendència a la baixa, segons 
les dades tant de l’estudi i2p com els de la CNMC. I, el que 
potser és més rellevant, un nivell d’inversió que es mou entre 
els 350 milions i els 450 milions d’euros, que fan dubtar de la 
capacitat inversora del mitjà i de l’interès dels anunciants per 
afrontar la renovació digital de la ràdio.
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Ja són aquí els periodistes? Pobrets, 
que passin i mengin!
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

  
La frase que titula aquest article es va atribuir fa ja bastants 
anys a una personalitat del franquisme, amb Franco encara viu, 
és clar. Il·lustra la imatge que hi havia durant la dictadura dels 
“pobres” periodistes sotmesos a una fèrria censura i amb un 
estatus social més aviat força baix. En aquests temps de la 
societat digital, em temo que potser estem retrocedint a temps 
encara pitjors. No hi ha censura com a tal, però la veritat po-
ques vegades en la història ha estat tan maltractada. Un tre-
ball del prestigiós Washington Post denuncia que les empreses 

“passen” de la premsa i el “no comment” s’ha convertit en una 
preocupant constant.

El diari americà cita Alan Murray, que va passar anys al Wall 
Street Journal abans de prendre les regnes de la revista Fortu-
ne, que resumeix l’estat de la qüestió d’aquesta manera: “Un, 
no confiïn en nosaltres. I, dos, no ens necessiten”.

La forma més habitual als Estats Units per contactar amb les em-
preses és enviant un correu electrònic a una bústia que pregunta 
robóticamente sobre l’”angle” de la seva història i l’insta a posar 
les seves preguntes per escrit. “Aquesta és ara la norma entre 
el 60 i el 70% del temps”, va dir Joe Nocera, un columnista de 
Bloomberg. Els periodistes tenen la impressió que les empreses 
eviten l’accés i volen mantenir la premsa a distància. El reportatge 
cita una llarga llista de grans empreses que es van negar a res-
pondre a les preguntes d’un reporter. Destaca que les empreses 
de tecnologia estan entre les que mostren el pitjor comportament.

La consultora CEB va realitzar una enquesta en la qual es va 
trobar que només el 17% del temps dels directors de comu-
nicació es dedicava a les relacions amb els mitjans, i aquest 
percentatge estava disminuint.
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El Washington Post posa en relleu que els alts executius viuen 
en un entorn on no poden tolerar un gran risc com el que re-
presenten les històries negatives recollides en xarxes socials.

Aquest estat de coses també està produint que cada vegada 
més periodistes es passen a la comunicació corporativa, com 
ve recollint l’Informe Anual de la Professió Periodística que pu-
blica l’Associació de la Premsa de Madrid.

Una investigació duta a terme per Cégolène Frisque, de la Uni-
versitat de Nantes, posa en relleu que cada vegada més perio-
distes francesos realitzen tasques en comunicació corporativa, 
a la vegada que realitzen tasques informatives. Assenyala la 
necessitat econòmica com la principal impulsora d’aquest estat 
de coses, amb periodistes amb una cama en cada sector, el 
que evidentment produeix un perillós obscurantisme entre el 
periodisme informatiu i la comunicació corporativa.

A Espanya, tenim també símptomes preocupants, com les rodes de 
premsa sense preguntes i la presentació de resultats per part de grans 
empreses, sense tenir en compte les coincidències que dificulten la fei-
na dels professionals, tal com ha denunciat repetidament l’Associació 
de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE). (Foto: CLM24)
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