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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: Zenith Vigía redueix les perspectives de creixement de la inversió publicitària
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Creix el consum dels diaris en català i minven els lectors de La Vanguardia i El Periódico

COMUNICACIÓ DIGITAL
El trànsit dels digitals es refreda un any després de l’efecte independentista

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les dades econòmiques de la publicitat, un mercat a l’alça

NOVES EINES
Desenvolupament dels assistents de veu en l’àmbit de les notícies

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Com el periodisme local pot augmentar la narrativa de “notícies falses”

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: L’MPM2017 torna a qualificar de mitjà el nivell de risc per al pluralisme a Espanya
TRIBUNA: Prisa, Godó i Vocento preveuen llançar a principis de 2019 el seu ‘salvavides publicitari’
ENTREVISTA: La comunicació local com a producte de valor d’informació de proximitat
ANÀLISI: El teleespectador envelleix i el consum televisiu “tradicional” s’apaga
DOSSIER: Els mitjans de comunicació locals a l’assalt de les seves audiències
OPINIÓ: Dirigint l’orquestra de la publicitat
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Zenith Vigía redueix les perspectives 
de creixement de la inversió 
publicitària
Per Marketing Directo

  
Els panelistes de Zenith Vigía tornen a reduir les seves expec-
tatives de creixement de la inversió publicitària. Es mantenen 
positives, en un 1,9%, però es redueixen tres dècimes respecte 
a les de fa dos mesos. Tot i que aquesta es manté en xifres po-
sitives (1,9%), es redueix tres dècimes respecte als pronòstics 
efectuats fa dos mesos. 

Dins del mercat publicitari veiem com la televisió generalista 
continua sent el mitjà amb més pes. Cal assenyalar que ha 
experimentat un lleuger retrocés. L’informe assenyala que els 
mitjans digitals, concentrats en un reduït grup d’empreses poc 
transparents, estan guanyant influència d’una forma cada vega-
da més ràpida. A més, creixen noves opcions de comunicació 
per a les marques, de les que no arriba inversió als mitjans.

Davant aquest escenari els panelistes indiquen que les previ-
sions s’han anat reduint amb cada nova onada de l’estudi. Una 
situació que podria traduir-se en un tancament d’any pitjor del 
que s’esperava però que continuaria mantenint positiva.

La publicitat perd pes en l’economia
És per això que la inversió en mitjans se situarà aquest 2018 per 
sota del PIB. És a dir, la publicitat perdrà pes dins de l’economia 
i no es produirà un creixement real. Només a causa de la infla-
ció, la qual  també estarà per sota del IPC.

Les esperances estan posades en el 2019. Any en el qual es 
milloren les previsions que en aquest cas si es situarien per 
sobre del PIB. Un any en el qual no s’esperen grans esdeveni-
ments esportius i convocatòries electorals.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El 2018 està sent un any complex en termes econòmics. Espe-
cialment en el terreny polític. Una situació que ha portat els pa-
nelistes a rebaixar les seves previsions. L’IPSE (Índex de Per-
cepció de la Situació Econòmica) modera el ritme de caiguda 
que havia experimentat en l’onada anterior però així i tot torna 
a caure 12 punts i se situa ara en la part negativa de l’escala: 
-10,3. L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) que 
ja era negatiu al setembre torna a caure, ara lleugerament, i es 
queda en -25,4, ja més a prop del “mal” que del “regular”. Cal 
recordar que un IPMP per sota de la dada de l’IPSE no és bon 
auguri per a l’economia .

La importància dels Mitjans Digitals
Si posem l’ull en l’últim trimestre de l’any, marcat per a cam-
panya nadalenca i cites com el Black Friday, el Cyber Monday 
i el dia xinès del solter. Aquests esdeveniments no han tingut 
la força que s’esperava tot i l’arribada de nous i potents anun-
ciants procedents de sectors com les plataformes de vídeo o les 
vendes a través d’internet.

Els mitjans digitals són els que una vegada més registren els 
majors creixements. en l’altra cara de la moneda ens trobem 
amb els mitjans impresos i, ara també, amb la televisión gene-

ralista. Sens dubte el mòbil és el gran protagonista. Les previ-
sions apunten que la inversió en mòbils podria créixer un 11,3%. 
Internet , en conjunt, experimentaria un creixement del 9,1%.

Es reportaran creixements una mica més grans en la inversió 
destinada a xarxes socials (+11,1%) i vídeo en línia (+10,6%). 
En el cas dels formats display seva inversió es manté i fins i tot 
es pot esperar un lleuger retrocés.

Cal assenyalar que molts dels creixements indicats se super-
posen. El cas més clar el trobem quan parlem de la inversió 
publicitària en xarxes socials o vídeo en línia la publicitat es veu 
majoritàriament a través dels dispositius mòbils.

Pronòstics de la inversió per sectors
En els dos últims mesos les vendes d’automòbils s’han reduït 
després de la forta pujada registrada a l’agost com a conse-
qüència de la nova legislació europea sobre emissions. Malgrat 
això el sector de l’Automoció continua sent el que més expecta-
tives de creixement suscita entre els panelistes.

Un sector en què els panelistes no aconsegueixen posar-se 
d’acord sobre el seu creixement o retrocés és el de la Telefonia, 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Telecomunicacions i Internet. El motiu rau en la lluita existent 
entre les diferents companyies en termes de continguts i el re-
tard en la implantació de la tecnologia 5G.

S’espera creixement per Banca i Finances. Un sector que viu 
un moment complicat en borsa com a conseqüència de les últi-
mes sentències judicials poc favorables. Cultura, Ensenyament 
i Mitjans de Comunicació i de Serveis Públics i Privats registren 
retrocessos en la seva inversió publicitària.

Previsions per mitjans
Si bé hem comprovat al llarg d’aquestes línies que les previ-
sions d’inversió en el conjunt dels mitjans han empitjorat, les 
referides als diferents mitjans no han experimentant variacions 
notòries. Les dades més destacades referencien el canvi de 
signe en el cas de la televisió generalista i la recuperació expe-
rimentada pel Cinema.  

L’àudio en línia representa actualment un 4,5% de la inversió 
total en publicitat digital. Una xifra que se situa quatre dècimes 
per sobre de les dades ofertes el passat mes de setembre. Al 
llarg dels propers mesos aquesta inversió creixeria un 6,8%. 
Xifra que es troba per sota de la inversió total a la xarxa de 

xarxes pels quals la participació es mantindria o disminuiria 
lleugerament.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Publicitat programàtica i preocupació pels ad blockers
En un any marcat per la entrada en vigor de la RGPD, la pu-
blicitat programàtica sembla haver-se estancat. Els panelistes 
assenyalen que representa ara el 20,7% de la inversió total en 
publicitat digital. Cal assenyalar que s’esperen importants crei-
xements de la inversió en compra programàtica com s’està pro-
duint en països com els Estats Units i el Regne Unit. Mercats en 
què la programàtica reporta taxes del 70%.

Si parlem de bloquejadors de publicitat el 17% dels panelistes 
assenyala que afectaran de forma important a la compra de 
publicitat digital.

El branded content i els influencers
La majoria dels panelistes creu que la inversió en branded 
content creixerà en 2018. El 30% d’aquests confia forts crei-
xements mentre que un 58% es mostra més moderat. No hi ha 
dubte que la utilització dels influencers en les estratègies de 
comunicació de les marques està guanyant pes en els darrers 
anys. En aquest informe ja es veu que arriba al 8% de la inver-
sió en publicitat digital.

Catalunya i canvi de Govern: les grans preocupacions
La preocupació sobre com la influència de la inestabilitat a Ca-
talunya podria afectar la inversió publicitària varia en funció dels 
esdeveniments polítics. Actualment es manté en nivells alts, tot 
i que cal assenyalar que inferior als reportats el passat mes de 
setembre. Aquesta preocupació al juliol era de 25,8 (sobre una 
escala de 0 a 100). Va passar al 56,2 al setembre i ara se situa 
en 53,4 punt.

Quina és la previsió per semestres? Si busquem una definició 
del 2018 “regular” és el terme escollit pels panelistes. Si portem 
les seves opinions a índexs (de -100 a +100) l’opinió mitjana 
és lleugerament positiva; se situa en 8,9, quan 0 seria “regular” 
i 50 “bastant bé”. Les perspectives sobre com va ser el primer 
semestre s’han anat deteriorant. Ara obtenim un índex +6,0 da-
vant del +32,2 de setembre. El podem traduir com “lleugera-
ment millor” que el de l’any passat .

D’altra banda, les expectatives per al segon semestre són ja 
lleugerament negatives, el que es tradueix en un índex -1,8 ( 
“una miqueta pitjor” que el de l’any passat). Al setembre l’índex 
era 0: s’esperava un segon semestre “igual” que el de l’any 
passat.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Les previsions per al 2019
Els panelistes pronostiquen un creixement de la inversió en 
mitjans per al pròxim any del 2,9%, quatre dècimes per sobre 
de la xifra prevista el passat mes de setembre. Sembla que el 
sector tanca una mala etapa i espera obrir una més positiva en 
l’any que entra i és que el mercat publicitari travessa una èpo-
ca en què l’opacitat és la fotografia de fons. Situació derivada 
del pes que guanyen les inversions en grans plataformes di-
gitals nord-americanes caracteritzades per ocultar informació, 
segons l’informe. 

I és precisament en els mitjans digitals on s’espera que se se-
gueixin produint els majors creixements. Sobre la caiguda de 
les inversions de la televisió generalista sembla ser circumstan-
cial i es recuperarà el 2019. De fet, aquest mitjà, juntament amb 
internet i mòbils, és l’únic pel qual es milloren els pronòstics ob-
tinguts al setembre. (Infografia: Marketing Directo i Admetricks)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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CALENDARI DE ESDEVENIMENTS 1er TRIMESTRE 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

GENER
EXPOHOGAR PRIMAVERA
26 - 29/01   
Saló Internacional del Regal i 
Articles per a la Llar

FEBRER
MOBILE World Congress
25 - 28/02   
Esdeveniment Mundial de la 
Indústria de les Tecnologies 
Mòbils

4YFN
25 - 27/02
Esdeveniment d'Emprenedoria en 
Tecnologies Mòbils

MARÇ
RITMO 19
06 - 08/03
IV Reunió Electrofisiologia, 
Arritmies i Estimulació Cardíaca

EXPO SPORTS
08 - 10/03    
Fira dels Esports Outdoor (Run, 
Tri, Bike, Trail)
e-SHOW / e-FINTECH SHOW 
12 - 13/03    
Fira i Congrés Professional 
d'E-commerce i Digital Marketing 
/ Exposició sobre Solucions 
Tecnològiques Innovadores per a 
la Banca i les Finances

ONLY TATTOO BARCELONA
15 - 17/03
Convenció Internacional de 
Tatuatge de Barcelona
EAU CONGRESS
15 - 19/03
Congrés Anual de la Societat 
Europea d'Urologia
INFARMA 
19 - 21/03  
Congrés Europeu d'Oficina de 
Farmàcia. Saló d'Especialitats 
Farmacèutiques i Parafarmàcia
SALÓ DE L'OCUPACIÓ JUVENIL
20 - 22/03   
SALÓ DE L'ENSENYAMENT
20 - 24/03

SMART CITY EXPO CURITIBA 
21 - 22/03   
Congrés sobre Ciutats Intel·ligents 
a Curitiba (Brasil). Expo Renault 
Barigui 
FUTURA
22 - 23/03   
Saló dels Màsters i Postgraus 
B-TRAVEL 
22 - 24/03
El nou Saló de Turisme
GRAPHISPAG 
26 - 29/03
Saló Internacional de la Indústria i 
la Comunicació Gràfica

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a: www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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Creix el consum dels diaris en català i 
minven els lectors de La Vanguardia i 
El Periódico
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i EGM

Males dades per a la premsa escrita en la tercera onada de 
l’EGM d’aquest any per a la premsa generalista estatal, on el dia-
ri El Mundo és l’únic generalista capaç de mantenir els resultats 
obtinguts el trimestre anterior i fins i tot aconsegueix un lleuger 
augment del 0,14%; a més, cal destacar que és l’únic diari es-
panyol que millora els números presentats fa un any, en un 6%.  

En canvi, les dades dels dos diaris generalistes editats ínte-
grament en català són positives, segons l’EGM. L’Ara guanya 

sis mil lectors diaris (dels 115.000 als 121.000) i El Punt Avui 
en suma tres mil (dels 102.000 als 105.000). Aquestes dades 
també les avala l’últim Informe de Política Lingüística del De-
partament de Cultura, corresponent al 2017. El consum de dia-
ris en català al Principat ha superat per primera vegada el de 
capçaleres en castellà –aquí s’inclouen les versions catalanes 
de La Vanguardia i El Periódico i els diaris locals i comarcals– i 
ha crescut dotze punts percentuals des del 2015.

Els principals diaris estatals es deixen lectors en el camí respec-
te a l’estudi de l’EGM presentat al mes juny. Marca (-3,3%), El 
País (-3,9%), As (-4,5%), La Vanguardia (-6,5%), ABC (-4,9%), 
Sport (-7,3%) i El Correo (-8,6%) són només alguns exemples 
del descens de consum de la premsa escrita que s’ha produït 
en els últims mesos. Especialment ressenyables són els resul-
tats d’As i El Periódico de Catalunya, que han perdut un de 
cada cinc lectors si es comparen els números anunciats aquest 
dimecres amb els presentats fa un any.

Entre els diaris generalistes, El País segueix sent el més llegit 
amb 1.027.000 de diaris venuts cada dia, després d’un descens 
del 3,93%, xifra que augmenta fins al 5% si la comparem amb 
les dades obtingudes fa un any.  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Per la seva banda, El Mundo manté estables els números ob-
tinguts en l’última onada de l’EGM i fins i tot els millora lleuge-
rament, com hem dit més amunt. En la mateixa línia es troba 
La Razón, que també manté les xifres obtingudes al juny i les 
d’ara fa un any.  A l’Abc s’anoten un descens del 4,9% respecte 
al juny i ara es troben en les mateixes xifres que a inicis d’any.

Cop dur per a La Vanguardia i El Correo. El primer es deixa més 
d’un 6% respecte a juny i empitjora notablement els resultats 
obtinguts en les dues primeres onades de 2018; per la seva 
banda, El Correo es deixa més d’un 8% respecte a l’anterior 
estudi i contínua en caiguda lliure, en dotze mesos ha perdut el 
13% de l’audiència total.

Per la seva banda, La Voz de Galícia, La Nueva España i El 
Faro de Vigo mantenen estables els seus números respecte 
a juny. La Voz de Galícia pateix un descens de poc més d’una 
dècima (-0,19%), La Nueva España aconsegueix augmentar un 
0,7% i El Faro de Vigo continua estable, anotant-una lleugera 
pujada del 1,2%. El gratuït 20 minutos segueix en caiguda lliure 
i es deixa pel camí un 8,3% dels lectors respecte a juny i en els 
últims dotze mesos ha perdut el 14% de la seva audiència.

Desgast per als esportius
Entre els diaris esportius, és patent l’enfonsament del diari As, 
que es deixa en l’última onada de l’any el 4,5% dels lectors si 
es comparen amb els números de juny. El diari de Relaño ha 
perdut un de cada cinc lectors (19%) en dotze mesos. Marca, 
per la seva banda, es manté com el diari més venut al nostre 
país, tot i que pateix una baixada del 3,33% respecte a juny. 
Mentrestant, els catalans Sport i Mundo Deportivo segueixen 
sense contenir la pèrdua de lectors. Sport es deixa en aquesta 
ocasió un 7,3%, que en l’acumulat dels darrers dotze mesos es 
dispara al 12%, i Mundo Deportivo baixa lleugerament un 2,4% 
per a un acumulat respecte al mateix estudi de 2017 del 6%.

Us oferim el Resum general de resultats EGM (febrer a novem-
bre de 2018). Aquest document conté dades generals de l’EGM 
per a l’últim any mòbil (tres últimes onades). El podeu visualit-
zar complet en format PDF CLICANT AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_1782.pdf
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El Social.cat, guardonat als Premis 
Civisme 2018 pel treball periodístic 
‘La força de la comunitat’

L’equip del Social.cat ha rebut aquest dimarts el XXIII Premi de 
Civisme als Mitjans de Comunicació, en la categoria de digital, 
pel monogràfic ‘La força de la comunitat’, que aplegava un con-
junt d’articles, entre ells l’entrevista a l’activista social i membre 
de Coop57, David Fernàndez; l’entrevista a la filòsofa Marina 
Garcés; i un reportatge sobre l’acció comunitària a Catalunya, 
que dona veu a col·lectius com les Kellys i a experts de les 
entitats socials, com ECAS. El jurat ha valorat del monogràfic 

la seva capacitat per explicar com la lluita social és útil per apo-
derar la ciutadania. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el 
Homrani, i el vicepresident de Govern, Pere Aragonès, han fet 
entrega del guardó a l’equip del Social.cat. El reconeixement, 
al capdavall, avala la trajectòria del mitjà, que és una referència 
per l’acció social a Catalunya i ja fa nou anys que omple un 
buit informatiu, i premia l’aprofundiment en els continguts que 
el darrer any i mig ha experimentat el mitjà amb el canvi de web 
i d’imatge.

Durant l’acte, en la categoria de mitjans de comunicació, tam-
bé s’ha reconegut el reportatge d’investigació Fora de tot, els 
sensellar, emès al programa 30 minuts de TV3; i el programa 
Solidaris de Catalunya Ràdio, per la seva capacitat de generar 
un debat amb testimonis de primera mà i in situ. 

També aquest dimarts s’han entregat el XXXVI Premi Serra i 
Moret per obres i treballs sobre civisme en llengua catalana, 
el XXXII Premi Jaume Ciurana a l’actuació cívica i juvenil, el III 
Premi Civisme a la Innovació i el III Premi Civisme a la Ciuta-
dania i Virtut Civil.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.social.cat/monografic/11-la-forca-de-la-comunitat
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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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En el XXXVI Premi Serra i Moret, el jurat ha atorgat el guardó 
en la modalitat d’assaig al treball Civilització i Barbàrie. La tasca 
cultural en la construcció d’una civilització humanitzada, d’Albert 
Llorca; i, en la categoria de treball pedagògic, ha premiat a Càri-
tas Diocesana de Girona pel projecte Obrador Pla de l’Estany.

Pel que fa als XXXII Premi Jaume Ciurana, que distingeixen els 
grups de joves que hagin realitzat una acció cívica meritòria, 
voluntària i gratuïta, en algun indret de Catalunya, enguany s’ha 
atorgat al Programa d’Agents de Salut Juvenil Educació entre 
iguals de l’Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat; 
al projecte Edufilms, dut a terme per sis esplais catalans re-
presentants per la Federació Catalana de l’Esplai; i a la Jove 
Cambra de Reus pel projecte From Reus to Hellas.

En aquesta categoria, el jurat ha concedit una menció honorífi-
ca a l’Associació CEDRE per a la Promoció Social. A més, en la 
categoria a la millora de l’entorn natural, ha premiat a Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya pel projecte Jamborinada, Refo-
restem els boscos del Bruc. 

Així mateix, en el guardó que té per objectiu premiar les accions 
que, un cop posades en pràctica, hagin suposat una innovació 

en la millora del civisme i la convivència, tant d’un col·lectiu 
específic com del conjunt de la societat, el III Premi de Civisme 
a la Innovació, s’ha premiat l’Associació Punt de Referència pel 
treball GR16-18, una mirada col·lectiva per construir el futur. 

Per últim, en el III Premi de Civisme a la Ciutadania i Virtut Ci-
vil, que reconeix persones o organitzacions que destaquin per 
l’excel·lència de la seva tasca i trajectòria de servei al país, ha 
guardonat enguany a La Bressola i el jurat ha volgut concedir 
un accèssit al Projecte Rius de l’Associació Hàbitats. (per so-
cial.cat)

Els Col·legis de Periodistes es 
desvinculen de la FAPE 

Els Col·legis de Periodistes estan creixent. I no ho fan con-
cretament des de la Federació d’Associacions de Periodis-
tes d’Espanya (FAPE), que va ser la impulsora de la creació 
d’aquestes institucions. La FAPE va fundar fa gairebé una dè-
cada, els primers tres col·legis de periodistes amb l’objectiu que 
hagués un a cada comunitat autònoma per defensar la profes-
sió periodística. No obstant això, tal com ha pogut saber Confi-
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dencial Digital, fins fa pocs mesos, els nou col·legis ja existents 
han decidit desvincular-se de la FAPE i anar per un camí inde-
pendent: Han creat la Xarxa de Col·legis de Periodistes.

Fins fa uns deu anys hi havia tres Col·legis de Periodistes a Es-
panya: Catalunya, Galícia i Múrcia. En un moment determinat 
la FAPE, sota la presidència de Fernando González Urbaneja, 
que també era llavors president de Associació de la Premsa de 
Madrid (APM), va decidir impulsar els col·legis des de la pròpia 
FAPE. Arran d’aquest impuls, en una assemblea que es va ce-
lebrar a Burgos, es va aprovar que es promovien els col·legis 
a Espanya. En aquest moment va sorgir els col·legis de perio-
distes de Andalusia, Castella i Lleó, Astúries, la Rioja, Navarra 
i del País Basc.

De moment hi ha nou col·legis de periodistes i n’hi ha tres que 
estan en procés de creació: Cantàbria, que està promovent el 
seu i preparant la Llei perquè el Congrés regional l’aprovi; Ara-
gó, que ja té aprovada la Llei pel Congrés; i Canàries que tam-
bé està promovent el seu col·legi i estan bastant avançats en 
la promoció, tot i que encara no ha arribat la llei al Congrés. El 
mes de juliol d’aquest any, els col·legis ja existents van decidir 
crear una xarxa de col·legis amb l’objectiu d’aconseguir que 

s’aprovi, per part del Congrés, la creació del Consell Estatal 
de Col·legis, amb la qual cosa s’aconseguiria la representació 
de tots els col·legis en les seves relacions amb l’administració 
central. (Font: Confidencial Digital)

La UE sotmetrà a control la inversió 
estrangera en mitjans de comunicació 
i signatures de dades
La Unió Europea sotmetrà a control la inversió estrangera 
en sectors estratègics. I no només se centrarà en empreses 
d’infraestructures, defensa o energia. També estaran sota espe-
cial vigilància les adquisicions de grups de comunicació, socie-
tats d’emmagatzematge de dades o companyies de tecnologia 
per a processos electorals. Brussel·les té ja llest el reglament 
per protegir els interessos europeus en sectors clau que en els 
últims anys han estat objecte sobretot del capital xinès i rus. La 
Comissió emetrà dictàmens sobre operacions concretes, enca-
ra que els països tindran l’última paraula.

Segons el document que recull l’acord final entre institucions, a 
què ha tingut accés El Pais, als sectors contemplats per la Co-
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missió s’han afegit mitjans de comunicació, empreses de dades 
i de tecnologia per a processos electorals. Fonts diplomàtiques 
expliquen que es va incloure al sector i la referència a la “lliber-
tat i pluralisme dels mitjans” per la preocupació d’alguns països 
de l’est i nord d’Europa davant l’avanç de mitjans de comunica-
ció estatals russos. El text final no és tan ambiciós com el que 
va sortir del Parlament Europeu, el ponent va ser l’eurodiputat 
francès Franck Proust (PPE). Però aquestes fonts ressalten: 
“Parlem de mitjans en termes amplis, incloent el cinema o ser-
veis culturals”. (Font: El País)

Canadà presenta un paquet de 595 
milions de dòlars en suport del 
periodisme
El govern federal de Canadà ha introduït aquesta setmana un 
paquet de 595 milions d’euros canadencs a més de 5 anys per 
reforçar el mercat del periodisme del país, incloent:

1. Un crèdit fiscal temporal i no reemborsable que permetrà als 
subscriptors reclamar el 15 per cent del cost de les subscrip-
cions de notícies digitals elegibles. Es tracta d’ajudar a donar 

suport als mitjans de notícies digitals a aconseguir un “model de 
negoci més sostenible econòmicament”.

2. Una nova categoria de “donatari qualificat” per a les editores 
sense ànim de lucre que, en essència, te un caràcter benèfic 
per emetre rebuts per les donacions dels individus i les corpora-
cions. I obrirà la porta a les fundacions per proporcionar suport 
financer. Aquesta mesura es basa en un compromís del pres-
supost de 2018 per explorar nous models que permetin donar 
suport particular i filantròpic al periodisme.

3. Un crèdit fiscal reemborsable per als mitjans qualificats 
que “produeixen una àmplia varietat de notícies i informació 
d’interès per als canadencs”. El crèdit fiscal s’aplicarà als cos-
tos laborals associats amb la producció de contingut original i 
estarà obert tant per a empreses sense ànim de lucre com per 
a empreses sense ànim de lucre com a editores amb beneficis. 
La mesura permetrà als editors reclamar una part dels costos 
laborals. S’establirà un panell independent provinent de la in-
dústria de notícies per definir l’elegibilitat de la mesura, que en-
trarà en vigor el 1 de gener de 2019. (Font: The Star – Ilustració: 
Good e-Reader)
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Suïssa vol que desapareguin els 
periòdics gratuïts

Poc abans la seva sortida del Consell 
federal, la ministra Doris Leuthard ha 
aportat una mirada crítica sobre la 
branca dels mitjans de comunicació 
en el decurs de la Jornada del Perio-
disme a Winterthour (ZH). Ras i curt, la 
ministra de la Comunicació suprimiria 

els periòdics gratuïts.

Durant els seus vuit anys en tant que ministre de la Comunica-
ció, Leuthard ha acompanyat una fase important de la branca 
dels mitjans de comunicació: la digitalització, el conflicte entre 
editors, i més recentment també les concentracions i les reta-
llades laborals.

La consellera federal ha parlat amb un llenguatge clar durant 
la jornada organitzada dijous passat per l’associació Qualität 
im Journalismus: “Suprimiria immediatament els periòdics gra-
tuïts”, ha manifestat contundentment, tot afegint que no pot pas 

comprendre com es poden oferir serveis periodístics de manera 
gratuita.

Doris Leuthard també té poca comprensió pel ritme del sector. 
Segons ella, no hauria calgut esperar també tant de temps per 
emprendre a fons la digitalització. En la seva opinió, les empre-
ses de mitjans de comunicació haurien de presentar els seus 
conceptes en un entorn electrònic i insertar-les en les activitats 
periodístiques. (Font: 20minutes.ch)

Reuters s’estreny el cinturó 

Reuters inaugura nova etapa a Espanya i Portugal. L’agència 
de notícies internacional ha decidit “fusionar” les redaccions 
que té a Madrid i Lisboa i a partir d’ara les dues operaran sota 
la direcció de l’actual cap de la seu espanyola.

Amb aquest moviment, les oficines de la península Ibèrica se 
sumen al procés de reorganització de les redaccions europees 
que està impulsant Reuters i que ja ha implicat la sortida de 
treballadors en països com Alemanya o Itàlia. En el cas del país 
transalpí, el passat 12 de novembre els periodistes van arribar 
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a convocar una vaga per unes retallades que consideren “des-
proporcionades i injustes”. (Font: El Confidencial)
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El trànsit dels digitals es refreda 
un any després de l’efecte 
independentista
Per Dircomfidencial

Fa un any la incandescència del procés secessionista de Ca-
talunya va provocar un augment desorbitat en l’audiència dels 
mitjans digitals generalistes. En concret, els principals diaris 
van créixer una mitjana del 35% en usuaris únics respecte al 
mes anterior .

L’efecte d’aquest esdeveniment informatiu es va anar temperant 
en els mesos següents, fins que l’octubre passat el suflé va punxar 
per complet. Segons les últimes dades proporcionades per com-

Score, el tràfic registrat en aquest període per la gran majoria de 
digitals va ser inferior al del mateix període de l’any passat.

Només dos diaris han aconseguit augmentar la seva audièn-
cia en aquest temps. Es tracta d’El Espanyol, que ha disparat 
seus visitants un 20% després de passar en un any de 9,2 mi-
lions d’usuaris únics a 11,5 milions; i 20 Minutos. El creixement 
d’aquest últim és especialment destacat (+32%), en tant que 
va marcar 14,6 milions de visitants el mes passat, és a dir, 4,6 
milions més que a l’octubre de 2017.

La resta de capçaleres van perdre lectors. La caiguda mitjana 
dels vuit digitals més visitats de l’Estat espanyol ha estat del 
15,6%, el que permet donar per descomptat l’efecte del desa-
fiament independentista a l’agenda mediàtica. La pèrdua més 
forta l’han patit els catalans La Vanguardia (-17,4%) i El Periódi-
co (-30%). D’aquesta manera, el primer va tancar l’octubre amb 
una audiència de 18,1 milions de visitants, xifra que el manté en 
la tercera posició del rànquing; mentre que el segon es col·loca 
tancant la classificació amb 8,3 milions.

Una altra de les publicacions que ha acusat aquesta baixada 
progressiva de l’audiència ha estat OK Diario, que si en el seu 
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dia va ser el més beneficiat d’aquest efecte informatiu amb un 
creixement del 58% en els seus usuaris únics, el mes passat 
va perdre el 28% els mateixos i es va quedar amb 9,9 milions.

La punxada també va afectar a les primeres posicions. Tant a 
El País, que es va deixar un 10,7% de la seva audiència digital 
en marcar un total de 20,4 milions de visitants únics, com El 
Mundo, que es va quedar a poc més de 100.000 usuaris del 
seu principal rival després de perdre un 8,1% del seu trànsit. En 
aquesta línia, ABC va baixar un 6,9%, fins als 16,4 milions de 
lectors; mentre que El Confidencial i eldiario.es van apuntar una 
caiguda del 12%, per a un total de 13,9 i 8,8 milions de visitants, 
respectivament. (Foto: Dircomfidencial)

Serà possible tancar webs sense 
intervenció d’un jutge

No corren bons temps per a Internet, la privacitat i la llibertat 
d’expressió. És una cosa que en els últims mesos estem veient 
de forma repetida. A nivell europeu el problema ve de la refor-
ma de la Llei de Drets d’Autor i els seus articles 11 i 13, que 
poden acabar amb Google News i amb el funcionament nor-

mal de YouTube i plataformes similars. A nivell estatal, s’acaba 
d’aprovar una nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i els 
drets digitals, que permet als partits elaborar perfils polítics dels 
ciutadans sobre la base de la seva activitat en xarxes, així com 
enviar- SPAM electoral .

Finalment, per si no era poc, el Govern espanyol ha d’aprovar, 
amb el suport del Partit Popular i Ciutadans, la reforma de la 
Llei de Propietat Intel·lectual, que permet tancar pàgines web 
sense que un jutge intervingui, en cas de reiteració delictiva del 
web. El problema és que “reiteració” és un acte massa ambigu 
en aquesta llei com per no pensar que es pot fer servir segons 
convingui, que és la por dels juristes. (Font: El Confidencial)

Quines professions seran més 
demandades en l’àmbit digital?

L’augment de la digitalitza-
ció en tots els àmbits de la 
nostra vida diària i laboral 
ha donat com a resultat una 
revolució en els departa-
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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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ments de recursos humans. Així, l’aparició de noves tecnolo-
gies i formats, diverses tasques s’han anat automatitzant, els 
processos es modernitzen i comencen a sorgir nous perfils la-
borals que cobriran totes aquestes necessitats.

La firma The Valley Talent, dedicada a la recerca de talent per 
a les companyies, considera que en un futur pròxim seran fona-
mentals els següents perfils:

Blockchain Arquitect: la tecnologia blockchain sorgeix vincu-
lada al sector financer, però les seves aplicacions en sistemes 
d’intel·ligència artificial han donat lloc a aquest nou perfil. 

Growth hacker: gràcies a les seves habilitats analítiques, crea-
tives i d’escolta social, aquest perfil es converteix en imprescin-
dible dins els departaments de màrqueting digital. Els coneixe-
ments en SEO i analítica web són clau en la seva activitat.

Manager a ciberseguretat: la falta de protecció de la informa-
ció pot convertir-se en un seriós problema. El perfil especialitzat 
en la salvaguarda de les dades s’encarrega de dirigir i coordinar 
totes les accions per aconseguir-ho.

Scrum màster: el seu objectiu consisteix a mentoritzar als 
equips de treball fins arribar a la fase “esprint final”. Perfil clau 
en les presentacions de projectes. 

Àrees en auge: Omnichannel director, un dels perfils quina de-
manda no para de créixer. A més, la capacitat d’anàlisi sobre la 
presència web de l’empresa és una altra de les destreses que 
més valoren les companyies actualment. Per això, els experts 
CRO s’han convertit en una de les joies preuades per als depar-
taments de màrqueting digital. 

Finalment, la cursa per les dades no s’atura i els departaments 
de recursos humans ja estan obsessionats amb la contractació 
de professionals amb amplis coneixements en big data; espe-
cialment, són necessaris per a aquelles companyies que volen 
fer de la informació un avantatge competitiu. En concret, Chief 
Data Officer i Data Scientist són els dos perfils d’aquesta àrea 
pels que més es barallen els departaments de RRHH. (Font: 
Prnoticias – Infografia: eleconomista)
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La Vanguardia fusiona les seves 
redaccions

La Vanguardia és dels pocs mitjans que fins ara mantenien una 
redacció per a l’edició impresa i una altra per al web, però a par-
tir del proper any, les redaccions de paper i del web del diari del 
Grup Godó s’integraran en un únic equip. La Vanguardia, però, 
mantindrà la bicefàlia directiva que ara compleix el seu primer 
aniversari. Màrius Carol es manté com a director del diari i Jor-
di Juan segueix com a vicedirector i director de continguts del 
web. (Font: El Confidencial)

Efe presenta Efeminista.com, un web 
per promoure la igualtat

L’Agència Efe ha presentat la pàgina Efeminista.com, una platafor-
ma per promoure la igualtat real, donar poder a les dones i acon-
seguir la seva participació en tots els àmbits. El nou web servirà 
a més per fomentar la relació amb associacions i grups de dones, 
així com per servir-los de suport en l’àmbit de la comunicació. 
Tractarà també d’oferir ajuda per a l’elaboració de plans d’igualtat.

Amb això, es dóna compliment a la Llei d’Igualtat, que en el 
seu article 38 inclou un mandat a l’Agència perquè vetlli pel 
respecte del principi d’igualtat i, especialment, per la utilitza-
ció no sexista del llenguatge. La Llei demana a més a Efe que 
promogui la incorporació de les dones a llocs de responsabilitat 
directiva i professional i adopti codis de conducta tendents a 
transmetre el contingut del principi d’igualtat. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Crónica Global i Coche Global 
uneixen les seves forces 

Crónica Global i Coche Global han anunciat la posada en mar-
xa d’una aliança d’empreses per tal de reforçar-se mútuament. 
A més, aquesta nova etapa també comporta una renovació de 
la imatge de Coche Global, en la qual es busca gaudir d’un as-
pecte visual i ordenat de l’actualitat en tots els àmbits possibles.

Amb aquest moviment, el portal, que està dirigit per Toni Fuen-
tes, maximitzarà seu abast “aprofitant els avantatges del format 
digital amb un tractament audiovisual, incloent vídeos propis i 
externs, que enriqueixin les notícies i reportatges”. Per la seva 
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banda, “ Coche Global aportarà a Crònica informació i anàlisi 
sobre el món del motor i la mobilitat en la seva estratègia de 
creixement amb publicacions especialitzades”. (Font: Crónica 
Global)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les dades econòmiques de la 
publicitat, un mercat a l’alça
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 

L’Observatori de la Publicitat de l’AEA revela que el sector 
protagonitza creixements en l’aportació al PIB, en el nombre 
d’empreses dedicades a la publicitat, en el personal actiu i ocu-
pat, i en els alumnes matriculats.

El nou document, referit al 2018 sobre dades 2017, ha estat 
impulsat per quart any consecutiu per la Associació Espanyola 
d’Anunciants. Destaquem les següents conclusions:

• La contribució de la inversió agregada de l’activitat publici-
tària al Producte Interior Brut (PIB) arriba al 1,35%, respecte al 
1,32% de l’any anterior.
• El nombre total de empreses que, segons l’INE.DIRCE (Ins-
titut Nacional d’Estadística. Directori Central d’Empreses) es 
dedica a la publicitat, 38.463, ha augmentat gairebé en un 2%, 
respecte a les 37.920 de l’any anterior, consolidant el cinquè 
any de creixement consecutiu.
• En relació a l’índex de xifra de negocis , “publicitat i estudis de 
mercat” se situa en un 113,13% respecte al 104,12% de l’any 
anterior, per sobre del sector serveis (110,67%).
• Pel que fa a l’Enquesta de Població Activa (EPA), l’increment 
ha estat del 9% en actius i del 11% en ocupats, amb 112.600 
persones actives en el sector i 99.900 ocupats.
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• El nombre d’alumnes de Grau de Publicitat i Relacions Pú-
bliques i Màrqueting, 25.995, suposa un 9% sobre el total Ne-
gocis, Administració i Dret, nou epígraf al qual s’adscriuen els 
estudis de Publicitat i Màrqueting segons la classificació inter-
nacional a la qual s’ha adaptat el sistema d’ensenyaments uni-
versitaris espanyol.

De l’anàlisi de l’Observatori de la Publicitat es dedueix que el 
mercat global publicitari ha mantingut un creixement estable 
des de 2013. En aquest Observatori es citen dades a escala 
europea que indiquen que aquesta indústria genera més de 6 
milions de llocs de treball a la UE (2,5% de l’ocupació de la UE) 
i que cada euro invertit en publicitat reverteix en 7 euros per a 
la economia europea (aproximadament el 4,6% del PIB Euro-
peu). A destacar que l’activitat publicitària a Espanya ja suposa 
l’1,35% del PIB.

Pel que fa a la part més qualitativa de l’estudi d’aquest Obser-
vatori, pel que fa a les professions digitals, segons la font INES-
DI, els cinc primers llocs els representen els següents càrrecs: 
digital màrqueting manager, community manager, digital accou-
nt manager, social media manager i SEM & SEO specialist.

Una altra característica d’aquest sector és que l’empresa abor-
da una nova narrativa publicitària l’objectiu de la qual és que les 
persones sintonitzen amb el propòsit de les campanyes ente-
ses en termes en valor. En un context d’economia de l’atenció, 
endinsar-se en la ment i en els gustos del ciutadà és tot un 
repte; imperen les accions tàctiques i promocionals focalitzades 
en el curt termini, però s’ha de de buscar l’equilibri perquè con-
visquin amb l’estratègia del llarg termini. Així mateix, un altre 
desafiament és aconseguir una millor mesurament de l’eficàcia 
per a les marques que abasti les noves modalitats publicitàries 
no convencionals.

La percepció de la publicitat en TV i Internet
Televisió continua sent el mitjà més consumit pels espanyols, 
amb una audiència diària del 85,7% del total de la població, 
segons l’EGM. No obstant això, gairebé la meitat dels entrevis-
tats per aquest estudi, el 49%, declara que actualment veu la 
televisió menys que fa dos o tres anys.

Així, per exemple, referent a això, creix aquest percentatge en 
la Generació Z (72,9%), en els Millennials (57,7%), o en la Ge-
neració X (41,5%). Només els Sènior afirmen que la veuen igual 
(65,6%). Els principals motius sobre la pèrdua d’audiència del 
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medi són la manca de temps (37%) i la baixa qualitat de la pro-
gramació (25,3%).

Així mateix, canvia el model de consum de televisió provocat 
pel augment de la penetració de la televisió de pagament i 
l’arribada de plataformes de vídeo sota demanda. 6 de cada 
10 entrevistats prefereixen veure continguts fora de l’horari pro-
gramat.

Pel que fa a la publicitat, televisió és el mitjà amb major excés 
i on resulta més molesta. La durada d’un bloc es considera ex-
cessiva quan arriba als 4,4 minuts i es considera que el temps 
mínim que hauria de passar entre un bloc publicitari i un altre 
hauria de ser de 36,6 minuts. Les telepromocions apareixen 
com els formats menys adequats.

Pel que fa a Internet, el 77% dels espanyols de 14 i més anys 
es connecta diàriament, també segons dades EGM, superant la 
connexió via telèfon intel·ligent a la de l’ordinador. La percepció 
general és que a la xarxa hi ha massa publicitat, amb tendència 
a créixer i es considera molesta. Els internautes són conscients 
de la necessitat de la publicitat (6,4 sobre 10), però critiquen la 
gestió que es fa en línia. En els últims anys aquesta sensació 

de molèstia, especialment entre els més joves, quan naveguen 
des d’un dispositiu mòbil, ha crescut passant del 70% al 80%.

La pràctica totalitat dels internautes té alguna aplicació de des-
càrrega, principalment de xarxes socials, de contingut audiovi-
sual i de bancs, seguida per les d’oci i diversió .

La publicitat dins de les apps és rebutjada pel 22,6% dels en-
questats, que alerta que cada vegada hi ha més publicitat en 
xarxes socials i no es presten a cedir dades de caràcter per-
sonal a canvi d’obtenir publicitat afí als seus interessos. Igual-
ment mostren desconfiança cap a la publicitat relacionada amb 
recerques realitzades anteriorment i se senten “perseguits”. El 
banner és el format més ben valorat i sobretot els joves accep-
ten de manera positiva la integració de la marca al contingut 
editorial. També a gairebé la meitat dels entrevistats els resulta 
atractiva la presència de marques en les opinions dels usuaris 
o en les dels experts.

Us oferim el resum executiu d’aquest estudi CLICANT AQUÍ   
(Infografia AEA)
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Llibre blanc d’IAB Europe: Publicitat 
nadiu programàtica

Es preveu que la despesa publicitària nadiva arribi als 85.500 
milions de dòlars l’any 2020, el doble del nivell actual. De fet, 
el creixement de la publicitat digital en el seu conjunt s’ha du-
plicat en els darrers 5 anys, segons l’ Informe AdEx 2017 d’IAB 
Europe. Aquest augment increïble és, en part, que els formats 
disponibles estan disponibles de manera programàtica.

Aquest nou document blanc d’IAB Europa proporciona informa-
ció sobre l’estat de la publicitat nativa programàtica a Europa 
i proporciona orientacions sobre consideracions estratègiques 
i d’implementació. Explora els reptes als quals s’enfronten els 
anunciants, les agències i els editors i la transparència i el con-

trol són tan importants per als compradors i venedors originals 
com per a qualsevol altre format comercialitzat mitjançant pro-
gramació.

Aquest llibre blanc vol proporcionar també informació sobre 
l’estat de la programació de publicitat autòctona a Europa i ofe-
rir orientació sobre estratègics i estratègiques consideracions 
d’implementació. Explora els reptes a que els anunciants, les 
agències i els editors s’enfronten i com la transparència i el 
control són igual d’importants per als compradors i venedors 
autòctons com per a qualsevol altre format comercialitzat mi-
tjançant programació.

Us oferim el Programmatic Native Advertising White Paper 
(November 2018). Podeu CLICAR AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
 

El consum s’aviva, segons OMD
The future of Spain és l’estudi realitzat per OMD que enguany 
ha presentat la seva tercera edició. Quatre anys després, les 
dades sobre les expectatives dels ciutadans que tant ens pre-
ocupen s’han suavitzat. El 82% afirma que personalment està 
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millor que fa dos anys. La capacitat econòmica dels ciutadans 
millora i avui dia veuen com el consum s’aviva. I si hi ha alguna 
cosa que ha quedat patent aquests dies és que som societat 
resilient.

Es tracta d’un document que ens apropa a la realitat del ciutadà, 
ajudant a connectar amb ells per assolir els objectius de comu-

nicació i de negoci. L’any 2014 vèiem una societat il·lusionada 
que apostava pel canvi, tot i la immobilitat de la classe dominant 
i dos anys després, el 2016, estàvem davant d’una societat 
cansada, que estava tan fastiguejada com decebuda.

El 2018 The Future of Spain de OMD llança dades positives: 
el nivell d’estrès de les famílies, si més no, ha baixat. La mi-
tjana d’estrès (en una escala d’1 a 10) se situa en el 4,8. Això 
representa el 4% menys que el 2014, quan es va fer la primera 
onada de l’estudi. Enguany, una mica més de la meitat dels 
enquestats (52%) declara que no té problemes per pagar res. 
Així el consum s’aviva, amb un 21% declarant que té intencions 
de comprar un cotxe ( elèctric, o no ) l’any vinent, una xifra que 
ha pujat un 31% respecte a 2014. I, demostrant una vegada 
més aquesta actitud tòpica espanyola de gaudir la vida, una 
quarta part confirma que té intencions d’anar de vacances pe 
per Espanya en el pròxim any (un 14% més que fa quatre anys).

Us oferim un fragment de la presentació de l’estudi. CLIQUEU 
AQUÍ. (Resum de Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Google dirà qui paga els anuncis dels 
partits polítics 
La Unió Europea celebra, del 23 al 26 de maig del 2019, les 
eleccions que decidiran la composició del seu parlament. Una 
cita electoral decisiva per al vell continent, amb el Brexit i l’auge 
de la ultradreta com telons de fons, en el qual les plataformes 
tecnològiques també se la juguen. Google serà una de les com-
panyies més influents i ja ha avisat: estan prenent mesures.

Les passades eleccions presidencials als Estats Units van evi-
denciar el paper influent d’internet en general i de les xarxes so-
cials i plataformes digitals en particular. I, sobretot, l’ ús abusiu 
i malintencionat que d’elles es pot fer quan es va començar a 
conèixer la possible ingerència política de Rússia en els comi-
cis a través d’anuncis i missatges abocaments a la xarxa.

Per tractar d’evitar que una situació similar pugui donar-se, des 
de Google han anunciat que durant les eleccions al Parlament 
Europeu de 2019 tots els anuncis que esmentin un partit polític, 
un candidat, o estiguin relacionats amb els comicis, “han de 
deixar clar als votants qui els paga” . Un intent per augmentar la 
transparència i evitar els anomenats anuncis foscos. 

El diari Sport es publica a l’inrevés 
en la nova campanya publicitària de 
Volkswagen

En una innovadora ac-
ció publicitària Sport li ha 
donat la volta al diari. Un 
número en el qual la por-
tada és l’última pàgina i la 
primera pàgina és la con-
traportada. Un número en 
què la primera doble i les 
primeres imparells se si-
tuen al final del diari. Una 
acció especial per a Volk-

swagen Golf GTi, que es reserva en exclusiva totes les pàgines 
de publicitat del diari, que a més han estat especialment crea-
des per a aquesta acció i cadascuna inclou una picada d’ullet 
còmplice per al lector.

Una acció trencadora que demostra que encara és possible 
sorprendre el lector i generar engagement també en el paper. 
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Perquè el futbol té la capacitat d’emocionar-nos en qüestió de 
segons, de posar les coses del revés en un instant. Remunta-
des en l’últim minut, equips petits vencent als grans. Per això el 
23 de novembre el diari Sport es va llegir així, del revés, perquè 
en qualsevol moment el futbol pot donar la volta a la realitat. 
(Font: Programa Publicidad)

Marc Márquez protagonitza la 
campanya del nou Honda CR-V

El vigent campió del món de MotoGP, Marc Márquez, i l’actor i 
humorista Edu Soto ( ‘Tapas’, ‘Mortadelo i Filemó. Missió: Salvar 
la Terra’) són els protagonistes de la campanya de llançament a 
Espanya del nou CR-V, el SUV d’Honda. Aquesta acció especial 
és un treball de l’agència creativa Snoop. Sota el lema “Condueix, 
sent”, la campanya està formada per diverses peces audiovisuals.

També ha comptat amb les impressions de clients reals amb 
els que ha elaborat diverses peces audiovisuals per a televi-
sió i digital en les quals han participat propietaris d’automòbils 
d’Honda dels seus cinc principals mercats, Espanya, Regne 
Unit, Alemanya, França i Itàlia. (Font: El Publicista)

Innocean i Kia Motors Iberia amb 
Robert de Niro

Kia Motors Iberia, al costat de l’agència Innocean Worldwide 
Spain, llança la nova campanya del seu últim model, el revo-
lucionari Kia Eniro. Un vehicle que ve a completar la gamma 
de Kia Niro, on a més de l’híbrid, híbrid endollable ara tam-
bé compten amb una versió 100% elèctric. En aquesta ocasió, 
s’ha comptat amb la participació de la gran estrella mundial 
Robert de Niro. La campanya gestada a les oficines centrals 
d’Innocean, ja és en marxa amb gran presència a la televisió 
i online, sense oblidar la resta de canals habituals (Exterior, 
RRSS, etc.) (Font: Programa Publicidad)
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Desenvolupament dels assistents de 
veu en l’àmbit de les notícies
Per Anna Lladó, periodista especialitzada en innovació en mi-
tjans de comunicació / Next Media

  
El Reuters Institute for the Study of Journalism ha presentat a 
Edimburg un estudi sobre el potencial i les limitacions dels as-
sistents de veu o smart speakers -com Amazon Alexa o Google 
Home- per als mitjans de comunicació. 

“L’ús dels assistents de veu està creixent molt ràpid”, però per a 
la indústria de les notícies “no són tan importants com es podria 
esperar”. Són dues de les conclusions de l’informe presentat 
pel seu autor, Nic Newman, durant la conferència internacional 
News Xchange, a Edimburg. L’estudi explica que actualment 
l’ús dels assistents de veu és limitat, basat en accions simples 
com escoltar música, la ràdio o podcasts, consultar la previsió 
del temps o fer preguntes generals.

Als Estats Units, el 14% dels ciutadans els utilitza regularment; 
al Regne Unit, el 10%; i a Alemanya, el 5%. D’aquests per-
centatges, la meitat escolta notícies. I només l’1% afirma que 
informar-se a través dels mitjans de comunicació és la funció 
més important dels assistents virtuals. L’estudi també diu que la 
majoria de la població que els fa servir té entre 30 i 45 anys i ho 
fa, sobretot, a primera hora del matí i a la nit.
  
Segons Nic Newman, estem en un estat de desenvolupament 
inicial, “sabem molt poc sobre com els assistents de veu poden 
funcionar per a la indústria de les notícies”. Davant d’aquest 
escenari, què haurien de fer els mitjans? 
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Newman recomana experimentar i innovar i desenvolupar una 
estratègia. També considera important crear contingut d’àudio 
diferenciat i fer-lo accessible i localitzable a través de la veu per 
als assistents virtuals.

Entre les barreres que impedeixen que els mitjans inverteixin 
més en àudio, esmenta la manca de recursos, d’informació per 
dissenyar i executar una estratègia o les dificultats per monetit-
zar el contingut.

En general, els mitjans audiovisuals amb una llarga tradició ra-
diofònica estan apostant més pels assistents de veu que els 
diaris o digitals. Ho estan fent amb butlletins informatius, emis-
sions en directe i podcasts, però cada vegada són més els que 
experimenten amb nous formats. En moltes ocasions, amb pro-
postes lúdiques.

Un exemple és la BBC , que ha creat la BBC Kids Skill, destina-
da al públic infantil. Es tracta d’una experiència interactiva que 
permet als més petits jugar, cantar i ballar amb els personatges 
de la cadena.

Un altre exemple esmentat a News Xchange és el de The Fi-
nancial Times , que, en col·laboració amb Google, ha produït el 
documental interactiu ‘Hidden cities’ que permet submergir-se 
en diferents llocs de Berlín. A través de la recreació de l’ambient 
i els sons de cada espai, “l’audiència pot sentir que està allà”, 
afirma Alastair Mackie , responsable de Desenvolupament Co-
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mercial de Publicitat Digital de FT. A més, gràcies a projectes 
com aquest, centrats en la veu, han notat un increment del con-
sum d’àudio.

L’informe del Reuters Institute també inclou l’experiència 
d’altres mitjans com Sky News, The Washington Post, The New 
York Times o The Economist.

Segons Nic Newman, a curt termini, apostar pels smart 
speakers pot suposar alguns problemes per als mitjans, però, 
a llarg termini, “és una oportunitat”. I més tenint en compte que 
l’any 2022 el 55% de les llars dels Estats Units tindrà un assis-
tent de veu, tal com indica un estudi de la consultora Juniper 
Research.

Us oferim sencer el nou informe El futur de la veu i les implica-
cions per a la notícia, només cal CLICAR AQUÍ (Gràfics: Reu-
ters Institute for the Study of Journalism)

Eunoia: el web de les paraules que no 
tenen traducció en altres idiomes

Eunoia és una paraula d’origen grec que significa “pensament 
bell”, encara que a partir d’ara també la relacionarem amb una 
pàgina web que té com a objectiu recopilar paraules que no 
tenen traducció en altres idiomes. Eunoia.world és una plata-
forma creada per Steph Smith, una jove desenvolupadora ca-
nadenca. El seu disseny és molt net i funcional, pensat perquè 
les paraules tinguin tot el protagonisme.

A la part superior trobarem un cercador en el qual poder buscar 
per paraula, idioma o etiqueta. De moment, els idiomes amb 
més paraules “intraduïbles” són l’alemany, japonès i espanyol. 
El seu funcionament és molt senzill. Podem, per exemple, posar 
“french” i apareixeran totes les paraules en francès que no te-
nen traducció a altres idiomes. Un dels punts més importants de 
Eunoia és que podem reproduir un àudio per saber com sona.

A la columna del medi apareix una explicació (en anglès) que 
ens diu què vol dir aquest terme. També podem buscar una 
determinada paraula, com per exemple pot ser “saudade” en 
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portuguès. El millor de tot és que podem ajudar a que aquesta 
plataforma segueixi creixent, i en la part superior dreta troba-
rem un botó per “suggerir” noves paraules. Simplement haurem 
d’introduir la paraula, la seva definició, l’idioma i una etiqueta. 
Un cop l’haguem enviat s’encarregaran de revisar-la, i quan ho 
hagin fet ja apareixerà en Eunoia. Tant de bo aquesta web se-
gueixi creixent i algun dia hi hagi una versió en català o espan-
yol. (Font: Genbeta)

NoShit: Repositori de recursos sense 
càrrec

Un dels aspectes més compli-
cats a l’hora de dissenyar al-
guna cosa és evitar conflictes 
de llicències i obtenir material 
que pugui ser utilitzat sense 
restriccions. Per sort, hi ha un 
gran nombre de creadors (en-

tusiastes i professionals) que reconeixen aquest problema, i es 
dediquen a recopilar tota classe de fonts i recursos per a dis-
seny amb perfils lliures i/o gratuïts. Un d’aquests creadors és 

Ben, conegut com harowitzblack al Twitter, que desenvolupa al 
portal NoShit.

NoShit és un portal relativament petit, però el que ens interes-
sa aquí és la qualitat del seu contingut, i en aquest punt no 
defrauda. El material es divideix en set categories generals: 
Fonts, il·lustracions, esbossos, icones, 3D, plantilles web, i kits 
d’interfície gràfica. No importa si vols donar-li un toc especial a 
la teva pàgina personal, si busques idees d’interfícies per a la 
teva nova webapp, o si només necessites una font addicional, 
el més probable és que el trobis a NoShit. Un detall a tenir 
en compte és que el portal no ofereix les descàrregues per si 
mateix, sinó que redirigeix a altres dipòsits en línia com Drop-
box, Dafont, o la pàgina del creador original (si és que existeix). 
(Font i infografia: Neoteo)
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Com el periodisme local pot augmentar 
la narrativa de “notícies falses”
Per Damian Radcliffe, professor de Periodisme Universitat 
d’Oregon / The Conversation

“Per primera vegada, els mitjans de comunicació són la institu-
ció de confiança més baixa a nivell mundial”, va dir Edelman, 
l’empresa mundial de relacions públiques i màrqueting, que va 
concloure en el seu estudi anual de confiança en institucions 
com els mitjans de comunicació, negocis i govern.

Aquestes troballes internacionals estan en línia amb dades re-
cents que van sortir dels Estats Units. Una enquesta de Gallup 
2016 va informar que només el 32 per cent dels nord-americans 
van confiar en els mitjans de comunicació, mentre que un son-
deig d’Ipsos de l’estiu de 2018 va trobar que gairebé un terç 
dels nord-americans van coincidir que els mitjans de comunica-
ció és l’enemic de la gent. 

Com es va arribar a això? En primer lloc, és important reconèi-
xer que els mitjans nacionals, com la política, s’han convertit en 
molt partidistes. En segon lloc, cal reconèixer que els models 
empresarials de mitjans actuals fomenten aquesta polarització. 

Llavors, què es pot fer per solucionar aquest estat de coses? 
Avançant, crec que el periodisme local, un focus clau de la 
meva recerca i d’antecedents periodístics, pot tenir un paper 
important a l’hora de convertir la marea i afrontar aquest males-
tar mediàtic pel factor confiança.

La meva investigació demostra que el públic no només vol que 
els mitjans de comunicació locals siguin guardians. Volen que 
també siguin un “bon veí”. Els periodistes locals solen ser els 
únics periodistes que la majoria de la gent coneix. Així, doncs, 
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tenen un paper important en la percepció de la professió més 
àmplia. Això significa que és essencial que els periodistes 
abandonin l’oficina i entrin a la comunitat. 

L’enquesta de Poynter sobre la confiança dels mitjans de co-
municació de 2018 va identificar que la confiança en els mitjans 
de comunicació locals és considerablement superior a la dels 
mitjans de comunicació nacionals. Mitjançant la combinació 
d’informes de control de vigilància amb el compromís de la co-
munitat, les redaccions poden construir-se sobre aquesta base.

Notícies locals a terra inestable
Però, què passa quan desapareixen els mitjans de comunicació 
locals? “El nostre sentit de la comunitat i la nostra confiança en 
la democràcia a tots els nivells pateixen quan el periodisme es 
perd o es redueix”, dedueixen els investigadors de la Universitat 
de Carolina del Nord en un informe recent. “En una època de 
notícies falses i de política divisòria”, van afegir, “el destí de les 
comunitats de tot el país -i de la pròpia democràcia de base- 
està vinculat a la vitalitat del periodisme local”.

De fet, les dades suggereixen una correlació entre el consum 
de notícies locals i el compromís cívic. Això reforça una recerca 

anterior que vincula el consum de mitjans locals i la “participa-
ció institucionalitzada”. Dit d’una altra manera, si consumeixes 
notícies locals, és més probable que votis, et posis en contacte 
amb funcionaris locals i participis en altres formes d’implicació 
cívica i democràtica.

Encara que moltes redaccions locals travessen un període de 
reinvenció i revigorització, el sector necessita una quilla finan-
cera més equilibrada si vol avançar amb èxit. Les redaccions 
han de produir consistentment treballs d’alta qualitat per de-
mostrar el seu valor únic a les comunitats.

Això no és necessàriament fàcil en un moment en què són 
menys periodistes. Les retallades han deixat molt migrades les 
redaccions. Investigacions recents han posat de relleu l’impacte 
potencial d’aquestes retallades a la premsa a nivell local.

Les dades produïdes per Duke University van trobar que “menys 
de la meitat de les notícies subministrades pels mitjans de co-
municació locals són originals. Només el 17 per cent és “real-
ment local” en el sentit que en realitat es tracta d’esdeveniments 
que s’han produït dins de la ciutat o comarca. El professor i 
investigador de periodisme, Jesse Holcomb, ha assenyalat que 
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els mitjans de notícies locals encara lluiten per adaptar-se al 
digital. Compara Internet amb “un vestit poc adequat: funcional, 
però no fet per ells”.

L’anàlisi de Holcomb de 1.808 informatius locals americans va re-
velar que menys de la meitat ofereixen continguts de video o but-
lletins informatius. Al voltant d’un de cada 10 mitjans de proximitat 
ni tan sols tenen un lloc web. L’ informe de Deserts de les Notícies 
en expansió, publicat a l’octubre pel professor de periodisme Pen-
ny Muse Abernathy, va mostrar que 171 comtats dels EUA no te-
nen cap periòdic local. Gairebé la meitat de tots els comtats als Es-
tats Units -1.449- tenen només un periòdic i solen ser setmanaris. 

Els recursos reduïts -que poden, al seu torn, portar a una missió 
editorial menys ambiciosa-, poden tenir un profund impacte en 
la salut de les nostres comunitats i la democràcia.

Mirant endavant
Per tenir èxit, els proveïdors de notícies locals han de ser im-
placablement locals i oferir alguna cosa diferent si volen que els 
lectors paguin pel seu producte. També han de ser més visibles, 
abraçant oportunitats per a la realització de la vida i diversificar 
conscientment la gamma de persones que entrevisten.

Segons un estudi realitzat pels professors de periodisme Don 
Heider, Maxwell McCombs i Paula Poindexter, això vol dir que 
els informes d’investigació i seguiment han d’aparèixer junta-
ment amb històries que demostren “cuidar la seva comunitat, 
destacar persones i grups interessants de la comunitat, com-
prendre la comunitat local, i oferint solucions a problemes co-
munitaris”. D’aquesta manera, els periodistes locals actuen 
com un control sobre els que estan al poder i creen una ciu-
tadania informada, al mateix temps que fomenten un sentit de 
comunitat.

I els periodistes locals no només ajuden les comunitats a donar-
li sentit al món que els envolta. També són un representant per 
a la indústria de notícies més àmplia.

És més difícil creure que tot és “notícia falsa” quan el periodista 
que coneix la nit de tornada a l’escola, la pràctica del futbol 
infantil o la cafeteria local no és només el seu veí, sinó també 
algú que també informa sobre llocs locals importants. Històries 
que saps que són certes. Això no té preu! (Il·lustració: thecon-
versation)
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L’AMIC estrena el seu Laboratori 
d’Innovació per a mitjans de 
proximitat

 
Dilluns d’aquesta setmana a la seu de l’AMIC es van reunir els 
membres del Laboratori d’Innovació que està format per Genís 
Roca, Josep M. Ganyet, Francesc Fajula, coordinat per Carmi-
na Crusafon, i amb Josep Ritort com a secretari. En la primera 
reunió també va assistir el president de l’associació, Ramon 
Grau, que va explicar les inquietuds i els reptes de futur que es 
visualitzen per part dels associats.

El Laboratori d’Innovació és nou projecte de l’AMIC que té dues 
línies de treball: una prospectiva, que ha de contribuir a definir 
propostes, noves idees o camins de futur per als mitjans de 
proximitat, i una altra consultiva, d’assessorament en els pro-
jectes que desenvolupa actualment l’AMIC. En la primera reu-
nió del grup d’experts es van marcar tres eixos de treball per als 
propers mesos: el model d’ingressos, el tecnològic i el social/
cultural. (Font: Redació AMIC)

Com el Wall Street Journal està 
preparant els seus periodistes per 
detectar deepfakes
La intel·ligència artificial està alimentant la següent fase de 
desinformació. El nou tipus de mitjans sintètics coneguts com 
deepfakes planteja grans reptes per a les sales de premsa quan 
es tracta de verificació. Aquest contingut és realment difícil de 
seguir: es pot dir quina de les imatges a continuació és fals?
 
A The Wall Street Journal, s’estan prenent seriosament aquesta 
amenaça i han llançat una força de treball interna de fons, lide-
rada per l’Ethics & Standards i els equips de Recerca i Desen-
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volupament. Aquest grup, el Comitè WSJ Media Forensics, està 
format per video, foto, visuals, investigadors, plataformes i edi-
tors de notícies que han estat entrenats en detecció profunda. 
Més enllà d’aquest esforç principal, estan organitzant seminaris 
de formació amb periodistes, desenvolupant guies de redacció 
i col·laborant amb institucions acadèmiques com Cornell Tech 
per identificar quines tecnologies es poden utilitzar per comba-
tre aquest problema.

“Augmentar la consciència a la redacció sobre l’última tecnolo-
gia és fonamental”, va dir Christine Glancey, un subdirector de 
l’equip d’ètica i normes que va encapçalar la comissió forense. 
“No sabem on es poden estripar les profunditats futures, així 
que volem que tots els ulls es vegin per desinformació”.

Tot aquest procés l’expliquen en un interessant article Frances-
co Marconi i Till Daldrup (Marconi és cap de R+D al Wall Street 
Journal i Daldrup és investigador del Journal) en el site Nieman 
Lab. CLICAR AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La Intel·ligència Artificial en els 
mitjans de comunicació el 2019

Segons BNIP 
(What’s New in Pu-
blishing), cada ve-
gada més editorials 
estan expandint les 
seves estratègies 
de intel·ligència ar-
tificial, tendència 
que s’accelerarà en 
2019. Com s’utilitzarà en els mitjans? 

Aquest any hem vist més editors ampliant les seves estratègies 
d’intel·ligència artificial, per la qual cosa només podem esperar 
que això s’accelegui el 2019. Així, el BNIP ens dona, com a ins-
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piració per a la vostra futura estratègia digital, quatre maneres 
d’utilitzar la intel·ligència artificial per als mitjans de comunica-
ció el 2019.

• Hiper-personalització a través del machine learning. Un 
exemple: Neue Zürcher Zeitung  ha creat un mur de pagament 
flexible personalitzat per a cada lector i basat en centenars de 
criteris .

• Eliminar biaixos i notícies falses.  Exemple:  Knowhere 
News  recopila moltes dades d’una història per escriure poste-
riorment una versió imparcial.

• Augmentar l’engagement dels lectors. Els algoritmes aju-
daran a saber com retenir els lectors analitzant paraules clau, 
temes atractius, etc.

• Periodisme robot per ampliar àrees de cobertura. Exem-
ple:  el  bot del Washington Post allibera els periodistes perquè 
treballin en històries més interessants i complexes, alhora que 
permet la cobertura de notícies hiperlocals.

El compromís del lector, juntament amb la solució de la crisi de 
finançament, és un tema clau de preocupació en la indústria dels 
mitjans de comunicació. El 2019 s’espera veure més editors que 
utilitzen la intel·ligència artificial per fer un veritable compromís 
amb els lectors. Podeu llegir sencer el treball de BNIP si accediu 
a aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Llibre Blanc de l’IAB Europe: Licitació 
de capçaleres i dinàmica de subhastes

  

La meitat dels ingressos publicitaris d’exhibició a Europa es 
transmeten mitjançant programació i La publicitat programàtica 
ha assolit un valor de mercat de més de 8.000 milions d’euros. 
Programàtic ara és un imperatiu clau per als anunciants, agèn-
cies i editorials per igual. La manera com es comercialitzen els 
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anuncis mitjançant mètodes programàtics ha evolucionat amb 
diversos mecanismes disponibles ara com ara la subhasta 
oberta, garantits i mercats privats. Una de les evolucions clau 
a la indústria del comerç programàtic ha estat la licitació de 
capçalera que ha impactat la forma en què es compra i es ven 
l’inventari i la subhasta dinàmica.

Aquest llibre blanc explora la licitació de capçalera incloent: els 
conceptes bàsics de què és i com funciona; recent desenvolupa-
ment de licitacions de capçalera; els reptes i oportunitats per als 
grups d’interès de compres i de vendes. També proporciona orien-
tació sobre les consideracions clau i els impactes per al costat de 
la compra i grups d’interès de vendes que implementen estratè-
gies d’oferta de capçalera. Podeu accedir a aquest nou document 
de l’IAB fent CLIC AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Organització d’esdeveniments - Nivell avançat.- Manresa. 
Dilluns 3 de desembre (de 15:00h a 20:00h) - Aquest curs, im-
partit per Josep Salvat, capacitarà als assistents per dur a ter-
me amb garanties un esdeveniment de complexitat mitja-alta i 

aproximarà la realitat dels problemes que els professionals es 
troben en el seu dia a dia.

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.

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.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelona. 
Dimarts 11 i 18 de desembre (de 09:30h a 14:30h) - A través 
d’aquesta formació, dissenyada per Montse Sanahuja, els 
alumnes aprendran a redactar de manera clara, professiona-
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litzada i adaptada als diversos documents corporatius. Apren-
dran 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 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.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barce-
lona. Dimecres 12 i 19 desembre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest 
curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar 
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies inte-
ractives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios 
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.

Com dissenyar un pla de màrqueting digital - Nivell 
avançat.- Barcelona. Dijous 13 i 20 desembre (de 09:30h a 
14:30h) - Crear un pla de màrqueting digital és el primer pas per 
utilitzar els mitjans digitals i aconseguir els teus objectius em-
presarials. En aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les 
bases de com elaborar un pla de màrqueting en l’entorn digital 
que ens permeti marcar un camí clar, amb objectius específics 
i mesura de resultats.

Crea la teva marca personal per generar oportunitats profes-
sionals.- Lleida. Divendres 14 de desembre (de 15:30h a 20:30h) 
- L’objectiu d’aquest curs, impartit per Àngels Antón, és reconèixer 
les competències pròpies per aconseguir un posicionament dife-
rencial i obtenir les bases d’una estratègia personal que doni visibi-
litat i valor a l’experiència i els coneixements de cada professional.

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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L’MPM2017 torna a qualificar de mitjà 
el nivell de risc per al pluralisme a 
Espanya
Per Luis Palacio Llanos / Digimedios

  
L’any 2017, el Media Pluralism Monitor (MPM), que elabora al 
Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CEMPF) i fi-
nança la Unió Europea, ha qualificat com a mitjà el nivell de risc 
a Espanya per al pluralisme als mitjans.

L’MPM és un estudi que analitza quatre àrees concretes (pro-
tecció bàsica, independència del poder polític, pluralitat de 

mercats i inclusió social) en la situació dels mitjans en els vint 
estats de la Unió Europea, a més de a Montenegro i Turquia. 
Cadascuna de les àrees esmentades s’estudien en funció de 
diversos indicadors.

En el cas d’Espanya, els responsables de l’estudi a Espanya 
(els professors Pere Masip, Carlos Ruiz, Jaume Suau i Ángel 
García Castillejo, de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull, de Barcelona) estimen que el nivell 
de risc és mitjà i es produeix en el context d’un país que s’ha 
dotat d’una legislació progressista i ha desenvolupat un marc 
legal integral per assegurar el pluralisme dels mitjans, però la 
implementació és sovint feble i inefectiva.

Del total de vint indicadors repartits entre les quatre àrees només 
en dos el nivell de risc és alt: en el de competència crossmedia, 
on s’assoleix un 75%, i en el d’accés a les minories (63%). Se-
gons la metodologia del MPM es considera alt el nivell de risc 
a partir del 65%, ia Espanya s’apropen a aquest llindar, sense 
sobrepassar, cinc indicadors: accés als mitjans de les dones 
(64%); autonomia editorial (63%); protecció del dret a la infor-
mació (56%); abast dels mitjans convencionals i accés a internet 
(56%); i concentració horitzontal a la propietat de mitjans (54%).
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Perspectiva
Les dades corresponents a l’MPM2017 mostren un empitjora-
ment de la situació del pluralisme de mitjans a l’Estat espanyol 
si es comparen amb els obtinguts en el mateix estudi en 2016. 
Dels vint indicadors ha augmentat el risc en deu; i han millorat o 
s’han mantingut sense canvis cinc, respectivament.

Us oferim el capítol dedicat a Espanya de l’estudi Media Plura-
lism Monitor, només cal CLICAR AQUÍ  (Il·lustració: cmpf.eui)
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Prisa, Godó i Vocento preveuen 
llançar a principis de 2019 el seu 
‘salvavides publicitari’
Per Rubén Arranz / Vozpópuli

  
L’exercici 2019 serà important per als principals grups de 
premsa espanyols. Després de diversos anys de dura crisi i de 
complicada transició cap al negoci digital, preveuen obrir dues 

noves vies d’ingressos amb que posar fi a la seva llarga pere-
grinació pel desert. La primera de les mesures que prendran 
és la creació d’una plataforma de publicitat programàtica que 
preveuen posar en marxa durant la primera part de l’any vinent 
i que segurament implicarà la creació d’una societat conjunta la 
morfologia es troba en estudi, segons han explicat a Vozpópuli 
fonts d’aquestes empreses.

La idea que persegueixen aquestes empreses és la posar en 
comú les dades dels seus lectors (big data) per poder augmen-
tar la seva recaptació de la venda de publicitat a audiències 
segmentades. És a dir, guanyar més múscul en un terreny com-
plex, com el digital, en el qual la competència és molt més gran 
i més potent que en el negoci tradicional. Les campanyes les 
seguiran acordant per separat amb els grans anunciants, però 
la venda d’anuncis digital la realitzaran en comú.

Durant les últimes setmanes, les empreses que van crear 
aquesta plataforma han conversat sobre els recursos de què 
disposarà -tindrà el seu propi personal comercial- i sobre la for-
ma jurídica que li atorgaran, cosa que encara no està clara. En 
qualsevol cas, la seva idea és inaugurar-la a mitjans de 2019.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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Unidad Editorial -editora de El Mundo, Marca i Expansión- va 
sol·licitar un temps de reflexió abans de sumar-se a aquesta 
plataforma i, de moment, no ha confirmat la seva presència, 
expliquen aquests informants. Tampoc ho han fet altres grups, 
com Prensa Ibèrica, comandada per Javier Moll, president de la 
patronal dels editors (AMI).

Murs de pagament
Per a 2019, també s’espera que diaris com El Mundo, El País 
o La Vanguardia estrenin els seus murs de pagament. És a dir, 
espais dins de les seves edicions digitals que inclouran contin-
guts que només podran llegir-se sota subscripció. De moment, 
cap ha donat pistes sobre la seva data de llançament i només 
Vocento compta amb un sistema semblant en diversos dels 
seus diaris regionals. És ON+.

Fonts d’aquests grups incideixen que aquesta via d’ingressos 
serà important en el futur proper del negoci i afirmen que en 
les principals companyies mediàtiques hi ha equips treballant 
en els paywall, després de comprovar que en alguns mitjans 
internacionals, com The New York Times, han tingut un èxit 
important. Ara bé, reconeixen que hi ha certa preocupació pel 
resultat que obtindran dins d’un mercat, com l’espanyol, en què 

els diaris generalistes no han aconseguit que els seus lectors 
paguin pels seus continguts a internet.

Un directiu d’una d’aquestes companyies incideix que hi ha 
principalment dues claus que preocupen als editors: per una 
banda, l’ordre en què posaran en marxa els murs de pagament 
(els grups neguen que s’hagin produït converses per a una 
sortida coordinada) i, de l’altra, els continguts que s’inclouran. 
És a dir, preocupa ser el primer a llançar els continguts sota 
subscripció, però també que el primer tingui èxit i redueixi les 
possibilitats del segon. (Infografia: Oniup)
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La comunicació local com a producte 
de valor d’informació de proximitat
Per Redacció Imagina Ràdio (Tortosa)

Recentment, el rapitenc Jaume Guzmán 
i Casals va presentar la seva obra sobre 
la premsa històrica escrita al Montsià: La 
comunicació local i premsa històrica al 
Montsià (Onada Edicions). Un treball de 
recerca de la història de la premsa es-
crita d’aquesta comarca que interpreta 
i analitza de forma lineal quina tipologia 
de premsa ha existit a la comarca entre 
els anys 1975 i 2014. El llibre parla de 
la necessitat de conèixer el patrimoni co-

municatiu local i com ha afectat la seva evolució en els dife-
rents ciutadans del territori ebrenc per tal de determinar què 
representa el món dels mitjans de comunicació locals i comar-
cals i les diverses tecnologies de la comunicació i la informació 
emprades per a millorar aquesta comunicació de proximitat. 
Guzman explica en el llibre que, en essència, la comunicació 
de proximitat és un instrument de vida per als ciutadans per 

conèixer un passat escrit i recordat a través de la història de la 
comunicació del territori.

Imagina Ràdio l’entrevista i en treu una lliçó: sense comunicació 
ni hi hauria futur ni esperança possible. Reproduïm l’entrevista 
a Jaume Guzmán, doctorand en Ciències Humanes, del Patri-
moni i de la Cultura a la Universitat de Girona.

Dins de la teva recerca quines són les publicacions més 
antigues que vas trobar i quina temàtica tenien?
Com a precedents de premsa escrita a la comarca del Montsià 
trobem el republicà El Faro (1912) i el monàrquic El Eco de la 
Comarca (1914), tots dos a la capital, Amposta. Les capçaleres 
més importants com ara La Ràpita (1950), Amposta (1966) i 
Ulldecona (1972) convertides en poc temps com a revistes lo-
cals, excepte Ulldecona, són les capçaleres més destacades de 
l’actualitat juntament amb Santa Bàrbara Magazín que precedia 
de l’anterior revista titulada Santa Bàrbara.

Entrant ja a la part més destacada de la recerca, a partir de 
l’any 1977 a la població d’Alcanar va aparèixer el BIM (Butlletí 
d’Informació Municipal) sent el butlletí de divulgació local de més 
llarga durada a la població canareva; si cerquem la temàtica era 
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un butlletí de caire polític. A la població d’Ulldecona el mateix any 
1977 sorgí el Maestrazgo; aquest, com a detall, estava escrit en 
llengua castellana. Si explorem una vessant més cultural, a la 
població falduda, hi ha constància de la Banda de Música (1987) 
i a Alcanar, l’any 1988, de l’Associació Cultural Lo Rafal.

Cal ressaltar, amb tots els efectes, la quantitat de premsa escri-
ta que preparaven les diferents entitats i associacions locals de 
quasi tots els municipis de la comarca del Montsià. Consegüen-
tment, les entitats del poble feien un servei de comunicació als 
seus lectors.

Creus que la premsa local en algun 
moment ha pogut crear o modificar 
la idiosincràsia del territori?
Des del meu punt de vista, la premsa 
escrita com qualsevol altre mitjà de 
comunicació influeix directament en la 
línia editorial que segueix la capçale-
ra en qüestió. Al Montsià, per exem-
ple, fent referència als BIM, qui era el 
batlle del municipi, en quasi tots els 

casos, partia com el propi director de la capçalera. Per tant, el 

lector sabia perfectament cap a quina ideologia es decantava. 
Tanmateix, fa unes dècades no es practicava el tema modern 
de la transparència informativa i, més encara, aleshores els 
mateixos ciutadans s’ho creien absolutament tot.

En la era d’internet consideres que aquesta premsa local 
en paper té algun sentit?
Oh, i tant! Primerament perquè forma part de la història escrita 
d’un territori. Per altra banda, necessitem una premsa escrita que 
sigui pausada, contrastada, veraç i volem saber tots els detalls 
inclosos els punts de vista -enfocament-. Si ha de ser a cop de piu-
lada, per fer-ho amb aquest estil ja disposem de les xarxes socials 
digitals. Si volem anar més a fons en l’estudi d’una problemàtica, 
el paper ha de continuar formant part de la nostra vida.

Com expliques que en la transició la majoria de pobles te-
nien la seva revista local i ara són quasi inexistents?
La història i els hàbits diaris són variables, innovadors, transfor-
madors i, amb això, no podem comparar la premsa de la dècada 
dels vuitanta a la del segle XXI. Fet aquest preàmbul, antigament 
els ciutadans anaven a comprar el diari als quioscs o llibreries del 
seu corresponent barri o poble. En aquests instants, els quioscs 
són escassos. Pràcticament no existeixen enlloc.
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Els diferents canals de comunicació dels quals disposem grà-
cies a la plataforma d’Internet engloben tanta infoxicació -excés 
d’informació- que no val la pena comprar la revista local. Perso-
nalment, si ens fixem amb els BIM apostaria per fer una revista 
local bimestral i amb un contingut més ric.

Políticament parlant, qui promociona més la premsa local?
El propi Ajuntament com una obligació de publicitat i promoció 
de la mateixa contrada. Interessa donar un cert protagonisme a 
l’activitat política. Si ens fixem amb els butlletins trobem molts 
apartats de política. En canvi, per contra, centrem menys es-
forços en llegir opinions o col·laboracions de la revista. També 
existeixen capçaleres d’entitats que la volen promocionar per 
destacar certes activitats.

Com afecta la digitalització i les tecnologies en el compor-
tament de la premsa escrita?
Al Montsià, actualment només La Sénia amb “Lo Senienc”, 
Amposta amb “Revista Ràpita” i Santa Bàrbara amb el “Santa 
Bàrbara Magazín” són les tres capçaleres on podem llegir el 
contingut a través de les seves respectives pàgines web en un 
format PDF. També, evidentment, hi ha altres entitats i associa-
cions al territori que disposen d’informació per seguir l’actualitat 

a través de la plataforma Facebook. No cal asseverar que les 
xarxes socials digitals tenen un pes determinant en la publica-
ció de contingut.

Parlant del futur, que penses que s’hauria de fer per poten-
ciar altre cop aquesta premsa que durant un temps fou un 
referent als municipis?
Actualment amb la revolució digital és complicat potenciar de 
nou la premsa escrita local. Ara bé, malgrat la davallada de 
la premsa tradicional s’ha de reivindicar que el paper continua 
essent un mitjà potent per llegir una notícia amb un contingut 
ric i apropiat. Prendre un cafè a una terrassa acompanyat per la 
premsa és més saludable que està enganxat davant la pantalla. 
Davant la típica frase on diu que una imatge val més que mil 
paraules afegiria, en aquest context, que una paraula ha de ser 
millor que la imatge. Em refereixo a que ara el poder de la imat-
ge és més transcendental que l’escriptura. Per entendre una 
imatge necessitem un text descriptiu. La imatge, com a comple-
ment, fa més rica la notícia. La premsa ha de continuar infor-
mant i aportant totes les activitats que es realitzen a un municipi 
i, per descomptat, les diferents problemàtiques que existeixen 
com a altaveu popular. La comunicació serà local o no serà.
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El teleespectador envelleix i el 
consum televisiu “tradicional” 
s’apaga
Per Núria Bigas Formatjé, periodista Tècnica de Mitjans i Co-
municació Externa /  Universitat Oberta de Catalunya          

La “caixa ximple” i el “què fan avui a la tele?” tenen els dies 
comptats. Segons l’estudi TV and Media 2017 d’Ericsson, el 
2020 només un de cada deu consumidors mirarà la televisió en 
una pantalla tradicional. No només l’on i el com veiem la tele 
tenen caducitat, sinó també el perfil del teleespectador clàssic. 

“El teleespectador que consumeix televisió en directe està en-
vellint clarament”, afirma Elena Neira, professora dels Estudis 
de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. 
“Són perfils principalment d’entre 45 i 69 anys, majoritàriament 
dones, i passen el 80% del seu temps consumint televisió lineal. 
Gairebé la meitat del temps miren sèries, pel·lícules o progra-
mes quan s’emeten en directe, no utilitzen serveis de streaming 
i tenen un consum mitjà de 29 hores per setmana”, explica.

D’altra banda, la televisió tradicional ja no captiva els joves. 
El públic més jove, d’entre 16 i 19 anys, ja passa més de la 
meitat del seu temps (54%) en plataformes de vídeo a la carta, 
un augment de més del 100% des de l’any 2010, la qual cosa 
representa un consum de més de 10 hores per setmana. I no 
només els joves: avui, gairebé el 60% dels consumidors pre-
fereix el contingut a demanda que el que li ofereix la televisió 
clàssica. “Entre les raons principals hi ha la possibilitat de con-
sumir els continguts al lloc que sigui, veure una sèrie de televi-
sió sense necessitat d’esperar a l’emissió d’episodis nous i la 
creença de que la televisió tradicional ja no els proveeix de tot 
el que necessiten”, explica Neira. El 2014, el 35% dels entrevis-
tats considerava que la seva televisió satisfeia totes les seves 
necessitats; el 2017, només ho afirma el 25% dels entrevistats.
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“El perfil d’aquest usuari és el d’una persona bastant més jove 
que la qui ara consumeix televisió lineal. El seu nucli dur són els 
millennials (1977-1994), els Z (1995-2010) i els alfes (de 2010 
endavant), que és la població que ha fet la transició a les noves 
formes de consum audiovisual”, detalla Neira. El temps que de-
dica de mitjana és d’entre 30 i 33 hores per setmana i té un con-
sum de continguts molt més intens, especialment en el cas de 
la ficció, en la qual es polaritza gairebé en un 100% de l’oferta 
d’aquest tipus de serveis. De fet, el 42% dels consumidors de 
plataformes de contingut a la carta diu que mira més sèries avui 
que fa cinc anys. La possibilitat de consumir on i quan es vulgui, 
mitjançant un telèfon intel·ligent o un ordinador, impacta en la 
manera en què aquest perfil veu contingut. El 2010, el 15% dels 
enquestats feia servir diferents pantalles; avui, arriba al 21%. 
De la mateixa manera, els “mobilcèntrics”, els qui usen només 
el mòbil per a veure contingut, el 2010 eren un 5% del total i 
avui representen el 22%.

Seduir els més grans, el repte de les plataformes
El segment que es resisteix però a aquest tipus de plataformes 
és precisament el més consolidat en la televisió comercial, els 
públics grans. L’adaptació a un canal digital condiciona l’usuari 
mitjà i la manca de contacte amb generacions més joves que in-

trodueixin aquest col·lectiu en noves formes de consum audiovi-
sual l’exclou. Hi ha, segons Neira, una part d’”evangelització” ge-
neracional en aquest sentit. “L’absència d’incorporació a aquesta 
mena de serveis moltes vegades s’explica per falta introducció a 
casa per part de les generacions més joves, però també perquè, 
en general, les companyies no han valorat la gent gran com a 
públic objectiu prioritari”, afirma Neira. Plataformes com Netflix, 
HBO o Amazon Prime Video utilitzen els seus continguts com a 
principals portes d’entrada a les altes, i aquests continguts “estan 
més connectats amb el públic millennial i les generacions que el 
segueixen, que estan creixent en un entorn en el qual la televisió 
per internet, a demanda i personalitzada és la nova normalitat”, 
adverteix. “Si aquest segment de 50 a 65 anys no ha variat el 
seu consum televisiu clàssic en els últims cinc anys és perquè 
aquests públics no han estat “targetitzats” específicament en les 
campanyes d’aquestes empreses”, afirma.

Segons dades de Barlovento, la televisió de pagament a Es-
panya augmenta la seva rellevància en el consum diari i regis-
tra la seva millor dada històrica, ja que representa el 22,3% del 
total. Avui, ja són gairebé 6,1 milions de llars espanyoles les 
que consumeixen televisió en aquesta modalitat, que represen-
ta més de 15 milions de persones, un terç del total de l’univers 
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de consum. Destaca, a més, l’increment dels subscriptors a la 
televisió en línia i a la carta a Espanya. Les plataformes que 
encapçalen la llista són Netflix, amb 2,05 milions de subscrip-
tors; Amazon Prime Video, que té 656.000 usuaris, i HBO, que 
gairebé arriba al mig milió.

La televisió del futur o el futur de la televisió?
Segons algunes previsions, el 2020 la meitat del consum es 
durà a terme en una pantalla mòbil, i la meitat d’aquest consum 
serà des d’un smartphone. Segons l’experta, per a plataformes 
com Netflix, els mòbils s’han convertit en una línia de desenvo-
lupament clau, ja que dos de cada tres dels seus clients consu-
meixen contingut en aquests dispositius. La potència d’aquest 
servei per a treure el consum televisiu dels límits de la sala i 
acompanyar l’usuari a la butxaca al llarg del seu dia a dia és un 
dels seus avantatges competitius principals.

Avui, el consum de televisió i vídeo per mitjà de l’smartphone dobla 
les dades de 2012, ja que arriba al 70% dels consumidors. “Que 
l’activitat lúdica acapari bona part del consum que duem a terme 
mitjançant dispositius mòbils explica l’estancament de les xifres de 
pirateria i la (tímida) normalització en el pagament per continguts 
digitals (dades d’EUIPO, 2017: European citizens and intellec-

tual property: perception, awareness and behaviour). Aques-
tes plataformes, a més de gaudir de potents campanyes de màr-
queting que fan que el contingut sigui molt desitjable, tenen una 
experiència d’usuari impecable en dispositius mòbils. En aquest 
entorn, pagar és més còmode, segur i immediat que piratejar.”

En els pròxims cinc anys, es preveuen canvis d’actitud en l’ús 
i consum de continguts: el 20% dels enquestats afirma que no 
mirarà més la televisió lineal, i el 12% diu que no s’informarà per 
mitjà de la televisió. Però no només la televisió lineal s’haurà 
d’actualitzar, sinó que els serveis de continguts a la carta també 
hauran de millorar la manera de descobrir contingut nou. “A me-
sura que es fragmenta el mercat, l’usuari té més dificultats per 
a trobar alguna cosa per veure, i arriba a perdre 24 minuts al 
dia”. Passa igual en la televisió en directe, on el teleespectador 
triga de mitjana 27 minuts a trobar contingut que li agradi. “La 
pregunta que cal fer-se és si l’oferta i la  demanda aconseguiran 
ajustar-se en un entorn d’autèntica bombolla audiovisual, amb 
unes audiències cada vegada més fragmentades i uns marges 
de rendibilitat cada cop més diluïts davant d’una oferta que no 
para de créixer”, conclou Neira. El Butlletí us ofereix l’estudi TV 
and Media 2017 d’Ericsson. Només cal CLICAR AQUÍ  (i posar 
aquí el PDF) (Foto: technokrata.hu)
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Els mitjans de comunicació locals a 
l’assalt de les seves audiències
Per Nathalie Pignard-Cheynel, professora de Periodisme Digi-
tal, i Laura Amigo, associada científica, Acadèmia de Periodis-
me i Mitjans de Comunicació de la Universitat de Neuchâtel / 
MétaMedia-Franceinfo)

La crisi als mitjans és profunda i múltiple. Es caracteritza per:

• qüestionant el model de difusió i el seu model econòmic,
• l’aparició d’un ecosistema d’informació digital que dilueix el 
monopoli de la informació dels mitjans tradicionals,
• una crisi de desconfiança entre els ciutadans i algunes elits 
cap als periodistes i les seves organitzacions.

Al mateix temps, les falses notícies exploten, contribuint a la 
pèrdua de referències informatives. En aquest context de des-
estabilització, els títols regionals estan particularment afectats; 
la seva desaparició gradual (en particular als Estats Units) i 
l’abandó de la cobertura dels subjectes locals a favor d’una in-
formació més global, provoquen deserts d’informació local i un 
debilitament gradual de la vitalitat democràtica. Històricament, 
aquestes capçaleres tenen un paper en el manteniment del vin-
cle social, compleixen una funció de mirall essencial i participen 
en l’animació dels territoris.

Si les respostes a la crisi són incertes, complexes i diverses, els 
mitjans de comunicació locals s’han adonat que només podien 
conformar-se amb solucions econòmiques (pas lliure, en parti-
cular amb càrrec), tècnica (implementació de sistemes o eines 
per produir contingut digital) i organització (reconfiguracions 
dins de les redaccions). La seva ambició és emprendre un tre-
ball més profund, convençut que la disrupció, més que tècnica, 
és social i política (en el sentit democràtic). Es tracta de qües-
tionar el lloc dels mitjans de comunicació de la nostra societat, 
però sobretot de la relació que tenen amb el públic, de la mane-
ra com interactuen amb ell i d’un enllaç durador i coherent. La 
figura del lector passiu és llunyana; a partir d’ara, pensem en 
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les seves múltiples facetes: consumidor d’informació (fins i tot 
client), però també emissor, comissari, comentarista i productor 
d’informació, i fins i tot un membre de comunitats els interes-
sos i valors que comparteix. Va superar també la perspectiva 
del periodisme participatiu, nascut fa quinze anys, i que tenia 
una destinació menys prometedora de l’esperada, confiant en 
la participació d’usuaris d’Internet similar al paper dels periodis-
tes. En aquesta recerca de la renovació de l’enllaç al públic, la 
informació local té un paper destacat, tornant a connectar amb 
el seu paper pioner en la “premsa en línia” fa més de vint anys.

Pistes per connectar més amb 
el públic
Les iniciatives de diferents paï-
sos, que provenen dels mitjans 
tradicionals, però també de purs 
jugadors, fundacions o estructu-
res col·laboratives, contribuei-
xen a repensar el concepte de 
compromís, utilitzat en excés 
per les plataformes socials. Els 
nord-americans van nomenar 
aquest periodisme periodístic, 

una extensió contemporània del periodisme públic, popular en 
els anys vuitanta i noranta, amb l’objectiu de fomentar el pe-
riodisme més en consonància amb les comunitats que aborda.

S’estan experimentant diversos enfocaments:

1) l’establiment de converses entre periodistes i lectors, possi-
blement a través de plataformes socials. Aquesta pràctica im-
plica un compromís més fort de periodistes que han d’optar per 
una encarnació o fins i tot una personificació de la informació.

2) la creació i animació de comunitats per part de periodistes, 
lluny d’un objectiu merament comercialitzador de la gestió de 
la comunitat. Citem el diari Nice Matin que va dissenyar un 
projecte de diari digital per a nens, confiant en una comunitat 
dedicada a això des d’un grup de Facebook.

3) l’organització d’esdeveniments en fase amb temes tractats 
pel personal editorial. Per exemple, Richland Source, Ohio,  or-
ganitza “baby showers” (festa tradicional als Estats Units per a 
un futur naixement) per educar els seus lectors sobre el tema 
de la mortalitat infantil.
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4) la participació dels jugadors en la co-creació de continguts, 
el crowdsourcing o simplement els temes proposats. La creació 
d’una xarxa de ciutadans que actuen com un relé per proble-
mes locals, que el periòdic te abandonats i motiva periodistes 
i mitjans.

5) L’explicació del treball periodístic, els seus valors, els seus 
mètodes. Obrir a la ciutat les sales de redacció, i aquesta pràcti-
ca sol acompanyar-se d’una propensió per part dels periodistes 
de reconèixer els seus errors o les seves limitacions, que ten-
deixen a enfortir la seva credibilitat.

6) la introducció de nous models de negoci, basats, en particu-
lar, en el principi d’ adhesió, que és el que The Guardian s’ha 
fet seu i popularitzat.

Traslladar el focus cap al públic implica, per als mitjans de co-
municació, una reforma bastant substancial, que es du a terme 
de baix a dalt i en diversos nivells interconnectats. Es tracta de 
trencar sitges i transcendir certs límits històrics (per exemple, 
entre màrqueting, vendes, gestió de publicitat, informàtica i es-
criptura) per afavorir enfocaments transversals i col·laboratius.

Les experiències també es basen en associacions de mitjans 
(com la BBC que va llançar Local News Partnerships, una ini-
ciativa amb els mitjans de comunicació regionals a Gran Bre-
tanya) o que van més enllà del seu abast (integrant no només 
fundacions, associacions, empreses emergents sinó també el 
sector acadèmic). A nivell francòfon, el projecte LINC (Infor-
mació local en l’era digital: repensar els vincles entre mitjans, 
periodistes i públics integrant local, innovació, notícies i comu-
nitat), liderat per la Universitat de Neuchâtelamb investigadors 
associats a Suïssa, Bèlgica i França, té com a objectiu avaluar 
si, i com, les eines i dispositius digitals poden ajudar els mitjans 
locals a repensar les relacions amb les seves audiències, per 
afrontar els reptes que són seus en termes de desenvolupa-
ment digital i enfortir el seu paper històric de proximitat. (Info-
grafia: MetaMedia)
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Dirigint l’orquestra de la publicitat
Per Tom Goodwin, cap d’Innovació de Zenith Media / The Drum

 
El procés creatiu en publicitat en un bon dia sembla prou màgic 
i misteriós que és difícil d’entendre. Com més escrutini es posi, 
més sembla ineficient, nebulós, caòtic i aleatori. En ocasions en 
què pensem que l’AI pot fer un treball millor quan pensem que 
la creativitat de dades avança quan creiem que el missatge i el 
medi es poden avaluar per separat, és el moment de treballar 
més per comprendre el que està passant. Al meu entendre, la 
nostra col·lectivitat necessita connectar-se amb la gent i atrau-
re l’atenció és com fer i escriure música.

Si nosaltres, com a indústria, som una orquestra, els lletristes se-
rien les agències creatives. Comprenen el zeitgeist de l’època, 
troben maneres de ressonar amb la gent de forma conscient, de 
captar un esperit i significat i connectar-se amb la gent. Les lletres 
sense una puntuació per suportar-les no són música, igual que la 
publicitat sense la despesa mediàtica o la distribució és l’art.

Les agències de mitjans són els escriptors de música. Com-
prenen el poder dels diferents instruments, els millors arran-
jaments, la manera en què s’han de construir les campanyes 
i, després, fer una pausa. Tenen la importància del temps, la 
necessitat de tenir silenci, textura, profunditat i drama. Creen 
el vaixell en el qual la lletra es completa en gran mesura. Els 
mitjans de comunicació com la música es mouen emocional-
ment, però es basen en més ciència que és fàcilment evident. 
La música és intrínsecament científica, la importància de les 
freqüències ressonants, les matemàtiques de la mitjana d’or, 
la seqüència de Fibonacci, la sintonització pitagòrica. La millor 
música segueix les regles i l’estructura, és una combinació de 
patrons algorítmics i l’estil humà.

L’analogia continua. Els consumidors són l’audiència, quant 
es nota, l’amor i es relacionen amb la cançó general és es-
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sencial. No saben per què els agrada o el que els agrada, no 
separaran els elements, només saben què funciona. El client 
és el segell discogràfic, saben el que necessiten, finançarà el 
projecte i garantirà un entorn on es pugui fer la millor música, 
però, idealment, no començarien a tocar la flauta ni demanaven 
que s’insereixen lletres. Si suposo que aquesta analogia no és 
terrible, algunes coses vénen a la ment.

Els creatius i els mitjans de comunicació s’han de reunir
Les lletres i la música són inseparables. En un món ideal, una 
persona faria les dues coses, però això és un conjunt d’habilitats 
poc freqüents. És, per descomptat, més fàcil d’escriure les lle-
tres i després de la partitura, o escriure la partitura i trobar les 
paraules, però tots sabem que, en realitat, necessitem una ses-
sió de jam i perquè els dos elements es refinin contínuament. El 
fet que ara tenim més instruments que mai, que aquests nous 
instruments són nous i específics, no fan que sigui més adequat 
que aquests processos estiguin separats, de fet, és tot el con-
trari. Per què les agències de mitjans i les agències creatives 
només es poden explicar històricament, però cada dia té menys 
sentit.

Les dades són una guia però guanyen empatia i creativitat
Si anés a analitzar cada cançó estimada i escanejar en dades 
clau. Trobareu que les millors cançons són, com a mitjana, potser 
tres minuts de 30 segons de durada, que són de 116 batecs per 
minut, fan servir la paraula amor 12 vegades, comencen pel mig 
C i tenen cinc notes notables, tres violins, un efecte de ressò , 
tres versos i 203 paraules. Amb aquesta informació, una guia de 
bona música és indescriptiblement dolenta. Les dades s’estenen 
al hip-hop i als gèneres clàssics i d’altres tipus i són tan variats 
que les mitjanes no tenen sentit. Tot i així, fins i tot si haguéssim 
de filtrar-lo a un gènere específic, no és només com escriure una 
bona sintonia. Hi ha principis per a què fa bona música, concor-
des, repetició, rima, però aquestes regles es trenquen. Només es 
pot escriure i construir a partir del talent, la sensació d’empatia i 
creativitat. Les dades poden ajudar a configurar.

L’atribució és una mena d’ engany
La música com una campanya publicitària es consumeix en la 
seva totalitat. Abasta el temps i el morfina. No podeu avaluar 
cap instantània del temps, no podeu atribuir l’èxit a cap element 
específic. Per dir que un anunci per a mòbils que algú compra 
un cotxe és una estupidesa, dient que és 4è D fort a Bohemia 
Rhapsody és el 100% responsable de fer que algú l’estima. No 
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hi ha instruments que “fan” una cançó, no hi ha lletres que són 
guanyadors garantits, tota música com anuncis són la suma de 
les seves parts. De vegades més instruments són millors, de 
vegades la simplicitat és clau, no hi ha cap regla, excepte el 
que funciona millor en la seva totalitat.

No hi ha cap tipus de digital
No és el cas que el digital sigui com un instrument elèctric. El 
concepte d’expansió digital canvia els comportaments del con-
sumidor, la capacitat de fer anuncis de noves formes, la possibi-
litat de microtransmetre, crear unitats interactives, mesurar les 
taxes de resposta. Digital no és un instrument, és tot l’entorn 
dels productors de discos, teclats elèctrics, millors micròfons, 
programes de gravació de so més nous, un nou programari 
d’edició que fa que la música sigui absolutament millor, però 
que són molt dispars per assignar a una persona o agència. Di-
gital no és una cosa que és tot. El mateix passa amb els mòbils. 
Mobile és una sèrie d’expectatives, comportaments i possibili-
tats que es realitzen amb una pantalla digital rectangular que 
portem amb nosaltres a tot arreu. No és una cosa.

Podeu veure des de l’anterior què dir que els pianos, com que 
la televisió està morta, són muts. Per dir que hem doblegar el 

baix o el triplet és un ximple. Podem argumentar que l’AI pot es-
criure música aviat, però és improbable i el mateix passa amb 
els anuncis, que només pot servir de palanca al que volem fer. 
Igual que la música, no tot ha canviat en la publicitat, tenim 
noves eines i instruments, però els principis llargament arrelats, 
mentre es manifesten de manera diferent, són tan vàlids com 
sempre.

Hem d’acceptar que la nostra indústria té principis científics, 
però està dirigida pels nostres cors, sentits en els nostres os-
sos i potser retrospectivament racionalitzats amb els nostres 
cervells. Hem d’aconseguir una millor comprensió dels instru-
ments, estar obsessionats amb la cultura i l’audiència, però ser 
impulsats per la passió. No podem deixar de banda les coses 
noves i esperar que l’autotune faci bé la cançó o un eigenharp 
obtindrà cobertura de premsa, ens hem de centrar en fer una 
gran música.

I sí, necessitem experts que puguin tocar els instruments, ne-
cessitem especialistes que millor puguin capturar el moment, 
però sobretot necessitem quatre coses. Increïble habilitat inna-
ta i sentiments intestinals, el poder màgic d’una idea que res-
sona, els generalistes que poden supervisar i aportar elements 
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diferents des de l’alta i, sobretot, una col·laboració més estreta 
que, des d’un procés millor, un millor sentit de l’objectiu i més 
passió que mai. (Foto: Rosa M. Pérez Grau)
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