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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.
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COMUNICACIÓ DIGITAL
Quant trigaran els grans mitjans espanyols en cobrar per les seves notícies?
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Els diaris regionals se situen com els 
més rendibles del sector a Espanya
Mediàtic / Àmbit d’Estratègia i Comunicació

La setmana passada es va presentar a Madrid l’estudi Claus de 
la informació 2018, elaborat en col·laboració amb Deloitte i Media 
Hotline. Entre les principals conclusions de l’informe destaca que 
els lectors de premsa espanyola creixen per tercer any consecutiu 
fins a superar els 17,5 milions diaris, un 1,7% més respecte a l’any 
anterior. Es produeix, per tant un creixement de l’audiència dels 
diaris espanyols i una lleugera pujada de la inversió publicitària.

Aquest informe recull per primera vegada dades actualitzades 
del mateix any en un estudi trimestral que “guanya en trans-

parència i actualitat” i ve a substituir el Llibre Blanc de la Prem-
sa. L’estudi busca proporcionar una informació actualitzada 
amb una visió detallada del que succeeix en el sector i que  
permeti als editors de premsa estar més preparats per als rep-
tes que se’ls plantegin en el futur”.

Els lectors que consumeixen premsa exclusivament en for-
mat digital o que combinen paper i digital representen el 66% 
del total, fet que suposa gairebé sis punts més que fa un any. 
L’audiència digital dels mitjans se situa en 331 milions d’usuaris 
únics multiplataforma, un 54% més gran que fa tres anys.

La inversió publicitària consolida xifres en el sector dels mitjans 
d’informació. Fins al mes de setembre, els ingressos bruts per 
publicitat van arribar als 571 milions d’euros. Les previsions 
apunten que, a finals d’any, el sector podria signar uns ingres-
sos bruts de 835 milions d’euros, un lleuger creixement del 
0,2% respecte al 2017.

El president de Media Hotline i un dels autors de l’estudi, Enri-
que Yarza, va assegurar que la inversió publicitària de la prem-
sa s’estabilitza gràcies a l’empenta de la publicitat digital, que 
creix més d’un 14%. “Per primera vegada després dels dos úl-
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tims anys el sector aconsegueix aturar la caiguda, però l’èxit 
dels editors dependrà en bona mesura de l’aposta que facin 
per continguts de qualitat, de moviments corporatius i aliances 
estratègiques, de la posada en marxa de plataformes de comer-
cialització publicitària o de la implantació de murs de pagament 
per continguts”, va recordar.

Una de les variables que llança l’estudi Claus de la informació 
és que els ingressos per venda de publicitat van superar els de 
la venda d’exemplars.

El sector dels mitjans d’informació va tancar l’any 2017 amb 
un resultat operatiu de 41 milions d’euros, fet que suposa un 
augment de l’1% respecte a l’any anterior. La premsa estatal 
aconsegueix millorar la seva rendibilitat més d’un 4%, mentre 
que la premsa regional se situa com la més rendible de manera 
agregada. (Foto: Periodismoonline)
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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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Google no és l’enemic dels mitjans de 
comunicació, sinó tot el contrari
Per Le Matin (de Suïssa)

“Donem suport els mitjans de qualitat que s’adapten al món ac-
tual amb periodisme innovador”, va dir el vicepresident de Goo-
gle News, Richard Gingras, el dimecres en una entrevista amb Le 
Temps. Com recorda el diari romand, la multinacional nord-ame-
ricana és un important proveïdor d’enllaços a notícies, incloent-hi 
la seva funció “news” (notícies). Però el motor de cerca també és 
acusat de vampirizar els editors, sense cap compensació.

Richard Gingras va rebutjar la idea que el seu grup podia anar 
en contra dels interessos dels mitjans de comunicació. “La notí-

cia és el cor del nostre negoci, igual que la Cerca: la gent busca 
contingut rellevant i de qualitat. Gran part de la tecnologia per 
a la publicitat és utilitzada per més de 2 milions d’editors de 
mitjans de tot el món. Aquestes tecnologies només permeten 
a Google generar ingressos si aquests editors tenen èxit... Així 
que tenim tot l’interès per treballar-hi”, diu.

El senyor Gingras va dir que els reproductors multimèdia d’avui no 
seran “necessàriament” els de demà. “La gent consumeix molta 
més informació que abans, però d’una varietat de fonts més impor-
tants”. És erroni atribuir el sector de la turbulència a Google o a Fa-
cebook. “L’existència mateixa d’Internet està sacsejant els mitjans”.

Nous models
Richard Gingras creu que els mitjans de comunicació perden la 
seva energia en batalles inútils. Segons ell, estarien millor inspi-
rades a “acceptar canvis i crear nous models de negoci”, assen-
yalant la manca d’adaptació: la gent ja no consumeix els mitjans 
per obtenir horaris de pel·lícules o veure classificats, per exem-
ple. Per això, utilitzen Internet. “Els classificats mai tornaran”.

“Google és l’enemic dels mitjans de comunicació, és tot el con-
trari”, diu l’empresa. La Google News Initiative, per exemple, és 
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una il·lustració: a través d’això, la multinacional inverteix 300 
milions de dòlars durant tres anys per oferir eines als editors, 
per exemple a través d’un servei que permet als reproductors 
multimèdia en línia “registreu-vos de manera molt senzilla i rà-
pida per subscriure o comprar articles per separat.

Aquest servei, diu Gingras, és “extremadament important per-
què s’espera que els ingressos relacionats amb els lectors crei-
xin en importància pel que fa als anunciants”. El cap de Google 
News també anima els mitjans de comunicació a dependre for-
tament de multimèdia, amb l’emissió, a més de text, podcasts, 
sons, videos en particular, també han d’interactuar amb els 
seus lectors-clients. (Foto: mexiconewsnetwork)

El Núvol guardonat pel premi Nacional 
de Comunicació 2018

El Núvol, mitjà associat a l’AMIC, ha estat guardonat pel premi 
Nacional de Comunicació 2018, a la categoria de mitjans d’arrel 
digital. El jurat de la XVII edició dels Premis Nacionals de Comuni-
cació de la Generalitat  ha premiat al mitjà per la seva “iniciativa de 
mirada àmplia o oberta sobre el panorama cultural de Catalunya”.

El jurat també ha considerat que “es tracta d’una oferta de gran 
qualitat, que s’ha anat consolidant des del 2012, any del seu 
naixement” i que proposa una “esplèndida diversitat, que abor-
da tots els àmbits que no acostumen a ser presents als mitjans 
de comunicació”.

Els Premis es van crear l’any 1999 amb motiu dels 75 anys del 
naixement de les primeres emissions regulars de ràdio a Cata-
lunya. L’objectiu dels guardons, com ha explicat el Govern, “és 
reconèixer les aportacions més rellevants en el camp de la co-
municació a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat 
realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública 
o privada durant l’any anterior”. (per redacció AMIC)

EGM: Les revistes pateixen una 
pèrdua generalitzada de lectors

La crisi de la premsa escrita segueix fent la seva especial sag-
nia a les revistes. Les últimes dades facilitades per l’EGM tor-
nen a reflectir una pèrdua general de lectors. Són nombres que 
se sumen a la pèrdua d’adeptes de la premsa generalista i que 
torna a confirmar la preocupació pel futur de la premsa escrita. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Un cop més, la premsa del cor encapçala la llista de revistes 
més llegides, sent Pronto  la preferida del públic amb 2.309.000 
lectors. No obstant això, la publicació torna a perdre adeptes i 
empitjora els seus números una mica més d’un 3% en els últims 
cinc mesos.

Hola! es manté com la segona revista més llegida. En aques-
ta ocasió, torna a perdre lectors i s’allunya definitivament de 
la barrera dels dos milions que va perdre en la segona onada 
d’aquest any. L’últim recompte de l’any xifra lectors de Hola! en 
1.917.000, reflectint una caiguda del 3,2% respecte a l’EGM de 

juny. Tanca el pòdium Lecturas  que es queda amb 1.037.000 
lectors, fet que suposa un descens del 5,4%.

Diez Minutos ha vist baixar els seus números un 7,7% i tanca 
2018 amb 846.000 lectors. El segueix la revista Semana, que 
es posiciona com la cinquena revista més llegida amb 644.000. 
En el sisè lloc trobem a la primera publicació que no pertany 
al món del cor: El Jueves, la revista satírica perd una mica de 
força i tanca l’últim EGM de l’any amb 407.000 lectors.

Tanquen aquesta llista, la revista Qué me dices, amb 248.000 
lectors -és la publicació que més influència perd en aquest Es-
tudi General de Mitjans i descendeixen un 25% el nombre de 
lectors respecte a les últimes dades coneguts-, la revista Mia, 
que compta amb 193.000 i Core TVE amb 148.000. En els úl-
tims llocs trobem a Auto Hebdo Sport amb 101.000 i Autopista  
amb 69.000. (Font: Prnoticias – infografia: AIMC)

EGM: Els Suplements segueixen 
perdent lectors 
A la important pèrdua de lectors dels diaris generalistes i les 
revistes setmanals cal sumar-li la caiguda dels lectors dels su-
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plements. És especialment significatiu que els fidels a aquests 
suplements no superin els tres milions de persones. L’últim Es-
tudi General de Mitjans deixa reflectit que són 2.949 els lectors 
d’aquest tipus de publicacions a tot l’estat.

Quin és el suplement més llegit? En l’actualitat, aquest ràn-
quing l’encapçala XL Semanal  que revalida el seu títol de més 
llegit amb 1.590.000 lectors. No obstant això, la publicació pa-
teix una caiguda del 4,4% respecte a les últimes dades que vam 
conèixer el passat estiu.

En segon lloc, trobem a Mujer de Hoy que es manté estable 
en els 900.000 lectors, superant amb escreix al tercer suple-
ment, El País Semanal. La publicació del grup Prisa es que-
da en aquesta ocasió amb 767.000 lectors, patint la pèrdua de 
767.000 fidels. Una mica més de mig milió de lectors, 532.000, 

és amb el que compta el suplement Magazine, que es manté en 
el quart lloc d’aquest rànquing tot i perdre a un 9,5% dels seus 
seguidors. Així i tot es queda per sobre de Yo Dona, que comp-
tabilitza als seus lectors en 203.000. (Font: Prnoticias)

Les despeses operatives de la premsa 
cauen a la meitat des de 2007

El relat de la crisi ha dominat la crònica de la indústria de la 
premsa des de 2007. Deu anys després de l’esclat de la bom-
bolla, no hi ha grup del sector que no hagi passat per un ERO 
-si no diversos- per redimensionar les seves plantilles al model 
digital d’escassetat actual. Una bona mostra són  els ingressos 
d’explotació, que han passat de sumar 2.980 milions d’euros 
el 2007 (el seu pic històric) a representar 1.351 milions l’any 
passat. Dit d’una altra manera, el negoci dels diaris d’informació 
ha quedat reduït a menys de la meitat en tot just una dècada. 

Davant d’aquesta caiguda descomunal a la via publicitària i la 
venda d’exemplars, és de destacar que en el camí dels mitjans 
escrits cap a estructures més lleugeres i horitzontals les seves 
despeses operatives han tingut un comportament similar.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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I és que d’acord amb les dades aportades recentment a 
l’Observatori de Premsa de la Associació de Mitjans d’Informació 
(AMI), els costos de la premsa s’han reduït un 49% en aquest 
període. Dels 2.610 milions d’euros que va gastar tot el sector 
de manera conjunta en 2007 (també el punt més alt) s’ha pas-
sat a 1.351 milions el 2017. La patronal estima al seu informe 
que el 2018 tancarà amb una despesa de 1.291 milions d’euros, 
el que representaria un descens del 4%. Compleix aquesta ex-
pectativa, la partida de consums i aprovisionaments quedaria 
en 279 milions d’euros, un 8% menys; mentre que la de per-
sonal cauria un punt percentual, fins als 379.400.000. (Font: 
Dircomfidencial)

El Grupo Zeta registra unes pèrdues 
de 20M € 

Malgrat que ja s’hauria d’haver culminat, és ara quan el procés 
de venda del Grupo Zeta entra en temps de descompte. Amb 
el pas dels mesos s’han anat despenjant alguns dels principals 
interessats en fer-se amb l’editora de la família Asensio. Fins 
arribar a l’escenari actual, en què de moment resisteixen dues 
possibles compradors: Premsa Ibèrica, que té a l’abast l’operació 

després de la lleva del 80% en el deute que li ofereix Caixabank, 
i Henneo, que no renuncia a jugar la seva última mà.

Mentre es resol una operació que a ulls del sector fa temps 
que es va allargar més del compte, i on l’última paraula la té la 
banca -creditora de 100 milions de deute-, el grup Zeta ha tret 
a la llum els seus informes de comptes referits a l’últim exercici 
econòmic. Segons consta en la informació dipositada davant el 
Registre Mercantil, la companyia va tancar al 2017 amb unes 
pèrdues operatives de 20,6 milions d’euros.

La reestructuració duta a terme a la plantilla de Zeta durant l’any 
passat va fer disparar els costos de personal fins als 68,2 milions 
d’euros, davant als 63,6 milions del 2016. Per contra, les despeses 
d’explotació es van retallar en un milió d’euros, fins als 28 milions. 
En les seves conclusions finals, l’auditor dels comptes subratlla 
que en la memòria consolidada adjunta per la companyia gestio-
nada per Antonio Asensio no es desglossa la informació relativa a 
la remuneració dels administradors ni la retribució a l’Alta Direcció, 
en contra del que és requerit per la normativa vigent. 

Tanca Primera Linea, la seva revista eròtica.- La situació 
econòmica obliga a més sacrificis. A partir de gener, els quios-
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cos tindran un nou espai lliure en el seu aparador, ja que Prime-
ra Linea ha anunciat el seu tancament després de més de tres 
dècades en actiu. A través del seu perfil de Twitter, la publicació 
mensual ha revelat que dimarts, 18 de desembre, es publicarà 
el seu últim número després de 34 anys, el que suposa que 
Grupo Zeta perd la seva tercera revista en menys d’un any. 
Dirigida principalment al públic masculí, Primera Linea  era una 
de les poques publicacions eròtiques que havien sobreviscut a 
la crisi del paper.

El tancament de la revista suposa una nova estocada per a 
Grup Zeta, que ha viscut un 2018 negre. A l’adéu de Primera 
Línia cal sumar que la companyia s’ha vist obligada a prescindir 
d’Interviú i Tiempo,  dues de les seves capçaleres més emble-
màtiques, a més d’efectuar dures retallades en les plantilles de  
El Periódico i Sport. (Fonts: Dircomfidencial i Prnoticias)

La Razón s’estreny el cinturó 

Les retallades arriben a La Razón. El diari del Grup Planeta ha 
començat les negociacions del nou conveni col·lectiu i la direc-
ció ha plantejat als treballadors una rebaixa salarial del 15% per 

a les nòmines superiors als 25.000 euros i del 20% per a les no-
ves incorporacions, segons expliquen fonts del sector. A més, 
el diari ha posat també en marxa un pla de baixes incentivades. 
Les converses entre les dues parts s’estan celebrant tot just un 
mes després de la renovació del comitè d’empresa del diari. 

El diari que dirigeix Francisco Marhuenda, que fins ara no havia 
fet grans ajustos, se suma així a la llista de grans capçaleres 
madrilenyes (ABC, El Mundo i El País) que han hagut de treu-
re les tisores per retallar despeses llastats per la caiguda del 
negoci tradicional. La Razón, que fa quatre anys va tornar als 
beneficis després d’anys de pèrdues, va registrar el 2016 uns 
números negres de gairebé 41.000 euros i una facturació de 
58 milions, segons les últimes dades disponibles en el Registre 
Mercantil. /Font: El Confidencial)

La Red de Colegios Profesionales de 
Periodistas es reuneix a Barcelona

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas s’ha reunit a 
Barcelona per avançar en la creació del Consejo General de 
Colegios de Periodistas. Els nou col·legis que formen part de la 
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Red han exposat els principals reptes, prioritats i línies de tre-
ball de cadascun, amb la finalitat de consensuar objectius i ac-
tuacions comunes. La trobada ha servit per avaluar els primers 
mesos de funcionament de la Red, constituïda formalment el 
juny d’aquest any. Tothom ha coincidit en el valor que ha apor-
tat aquest espai col·laboratiu que ha permès compartir idees i 
serveis en favor de la professió i la defensa del periodisme, així 
com la unitat d’acció amb la que s’ha treballat.

Es va debatre la transformació de la Red en Consejo General 
i les gestions que cal fer per dur a terme aquest canvi. La Red 
de Colegios ha començat a treballar en un esborrany d’Estatuts 
del Consejo General. Els Col·legis han expressat també la seva 
confiança en què tots els partits amb representació parlamen-
tària donaran suport a la proposició de Llei per a la creació 
del Consejo que, recentment, s’ha presentat al Congrés dels 
Diputats.

També s’ha dedicat una sessió a tractar sobre la precarietat 
laboral del sector, la no governamentalització de los mitjans 
públics i la igualtat de gènere als mitjans de comunicació. So-
bre aquest debat inicial, s’ha obert un període de treball que 
acabarà amb un posicionament conjunt sobre cadascuna 

d’aquestes matèries. El president del Consell de la Informa-
ció de Catalunya, Roger Jiménez, ha participat a la Jornada 
exposant la feina que realitza aquest òrgan d’arbitratge, creat 
el 1997 i que vetlla pel compliment del Codi Deontològic del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas es va consti-
tuir el passat 14 de juny, representa a més de 7.000 periodistes 
col·legiats i col·legiades i està format pels col·legis d’Andalusia, 
Astúries, Catalunya, Castella i Lleó, Galicia, La Rioja, Murcia, 
Navarra i País Basc. (Font: CPC)
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Quant trigaran els grans mitjans 
espanyols en cobrar per les seves 
notícies?
Per Editorial Nobbot

Els mitjans d’informació continuen en la seva inexorable recer-
ca d’un model de negoci digital, basat en ingressos directes 
dels seus usuaris, que pugui ser una alternativa real a l’incert 
model publicitari en línia. En el passat congrés Digital Media 
Latam 2018 es va poder constatar la permanent evolució i els 
ràpids canvis que s’estan produint en aquest àmbit. 

Encara que segueixen sent els grans mitjans anglosaxons els que 
lideren la transformació, ja van apareixent models d’èxit en altres 
mercats -és el cas del diari suec Svenska Dagbladet (SVD)-. O 
bé O Globo i Grupo RBS al Brasil, Reforma a Mèxic o Clarín i La 
Nación a l’Argentina, com a referències. En aquest sentit, crida 
l’atenció que Espanya, a dia d’avui, sigui una excepció per la pràcti-
ca inexistència de models de pagament entre les grans capçaleres.

A mesura que els mitjans van adquirint un major coneixement dels 
interessos de les seves audiències i les propostes tecnològiques 
es sofistiquen -inclosa la irrupció de la Intel·ligència artificial-, les 
companyies tenen més possibilitats de trobar el model idoni en 
funció dels seus mercats i les seves pròpies característiques.

I és que, enfront del que podria pensar-se fa tot just un parell 
d’anys, els models de subscripció abasten una gran diversitat de 
modalitats: des dels murs durs als porosos o metered. L’última 
tendència, la que estan explorant els grups més innovadors, 
gràcies a solucions tecnològiques d’última generació, provenen 
de la hibridació de models com el fremium i metered i, sobretot, 
els denominats “metered dinàmic”, com el posat en marxa per 
The Wall Street Journal o SVD, que permeten oferir solucions 
personalitzades de pagament per a cada tipus d’usuari.
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En aquest context, encara que segueix sent fonamental la pro-
posta de valor diferencial de cada capçalera per tenir èxit en la 
captació i retenció de subscriptors, no ho és menys l’aposta tec-
nològica. Nancy Lane, presidenta de l’Asociació de Mitjans Lo-
cals dels EUA, després d’analitzar diferents models d’èxit com 
el de The Star Tribune, Spirited Mitjana, The Denver Post i The 
Buffalo News, considera que “s’està subestimat la importància 
de la inversió que es requereix en tecnologia per a l’augment 
de les subscripcions”.

Gestió de dades
Sens dubte, un dels aspectes tecnològics cada vegada més 
crucials en l’ecosistema de les subscripcions són les eines de 
gestió de dades, preferiblement les que permeten l’anàlisi i la 
presa de decisions en temps real. Les empreses que estan 
apostant de manera més decidida pels models de pagament si 
sembla que ho tenen clar. De fet, és significatiu el gran nombre 
d’eines desenvolupades internament.

The New York Time s, per exemple, disposa d’Stela, una eina 
que els proporciona a reporters i editors una drecera de da-
des rellevants sobre les històries que publiquen. Els informes 
aporten informació de com i quan es publiquen les històries, 

estadístiques sobre l’audiència assolida (geografia, referència, 
barreja de subscriptors) o mètriques de participació.

The Washington Post, per la seva banda, porta anys desen-
volupant diferents eines entre les quals destaca Clavis que 
permet recomanar articles als lectors basant-se en una anàlisi 
de paraules clau i frases en el seu historial de lectura. Clavis 
-inspirada en el motor de recomanació de productes utilitzat 
per Amazon- és l’eina que fa possible “el Post recomana”: un 
selecció semiautomàtica de continguts relacionats que apareix 
després de cada article.

Per la seva banda, el grup Hearst, en el seu afany per disposar 
d’un major coneixement del comportament dels seus usuaris i 
dels temes que generen un major interès, ha creat HANS: “Hearst 
Analytics Slackbot”: una eina especialment dissenyada perquè 
qualsevol redactor companyia sàpiga quines històries són les més 
llegides, en quines empren més temps, quins temes són tendències 
o quins productes de les seves botigues en línia són els més venuts.

Canvis organitzatius
El grup, convençut que si les dades són importants per millorar 
la captació de subscriptors encara ho són més per a la reten-
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endesa.com

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

What’s your power? 
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ció, han millorat l’engagement dels seus subscriptors, creant un 
equip compost per un total de 12 persones amb aquest objectiu. 
Una de les lliçons apreses, com assegura Viktor Ander d’SVD, 
és que els ingressos més importants provenen de la retenció 
més que de la captació, de manera que “els 100 primers dies 
són fonamentals per mantenir l’usuari”.

Però no tot és qüestió de tecnologia. Pel que fa a les barre-
res internes, sembla evident que la transformació del model 
de negoci implica un canvi organitzatiu en profunditat. Per 
Dmitry Shishkin, responsable del desenvolupament Digital de 
la BBC “el major desafiament ha estat canviar la cultura de 
l’organització, els fluxos de treball en redaccions consolidades, 
acordar una nova definició d’objectius i aconseguir l’ús efectiu 
de la data”. (Foto: Luis Sevillano, El Pais)

2020: més internet que mai

Cisco afirma en un nou estudi que el Tràfic IP global és triplicarà 
el 2022 aconseguint a els 396 exabytes mensuals. Aquest ma-
teix estudi fa altres deduccions:

• El vídeo, que inclou jocs i multimèdia, representarà el 82% de 
tot el Tràfic IP, en comparació amb el 75% actual.

• El 60% de la població mundial serà un usuari d’Internet.

• Més de La meitat de tots els dispositius i connexions seran 
M2M (de màquina a màquina).

• La Regió d’Àsia i el Pacífic representarà la major part del trànsit.

Segons Cisco, les velocitats mitjanes de banda ampla gairebé 
es duplicaran entre els 39 Mbps i els 75.4 Mbps, mentre que les 
velocitats de connexió WiFi mitjanes superaran el doble de 24.4 
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Mbps a 54 Mbps. Les velocitats mitjanes de banda ampla mòbil 
es triplicaran entre 8.7Mbps i 28.5Mbps. Podeu ampliar la in-
formació en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La transició digital de les notícies 
locals
 
Els diaris locals i regionals transicionen les seves estratègies 
de producció, editorials i d’ingressos en l’entorn digital, respo-
nent a canvis similars com els seus homòlegs nacionals i in-
ternacionals, però sovint amb més recursos limitats. L’informe 
The Digital Transition of Local News, de la Universitat d’Oxford, 
utilitza 48 entrevistes amb executius, editors en cap, editors di-
gitals, editors de seccions, periodistes i directors comercials en 
quatre països (Finlàndia, França, Alemanya i el Regne Unit) per 
examinar els reptes i les oportunitats que afronten.

Un tema clau és com les estratègies de les empreses matrius 
dels diaris locals donen forma a la seva adaptació als mitjans 
digitals. En particular, identifiquem tres enfocaments: la recerca 
de l’escala nacional, l’amplitud regional o la profunditat local. 
Aquests enfocaments no només influeixen en què les redac-

cions locals prenen decisions sobre els continguts editorials, 
sinó també com desenvolupen cultures de redacció digitals, di-
ferencien els seus productes en línia i imprimeixen, discuteixen 
els seus públics, conreen estratègies de social media, centren 
els seus models de negoci i desenvolupen plans per a futur

Exploreu l’informe, que forma part del projecte de notícies digi-
tals, CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La meitat dels internautes menors de 
35 anys usa un bloquejador d’anuncis 
a Espanya

L’ús dels bloquejadors d’anuncis a Internet s’ha estabilitzat a 
Espanya en els últims anys. Des 2015 les xifra amb prou fei-
nes han variat. Segons un estudi presentat la setmana pas-
sada a l’Observatori de la Publicitat a Espanya 2018, un 34% 
d’internautes utilitza aquest tipus de programari, encara que en 
el cas dels mòbils només és el 7%. No obstant això, molts anti-
virus instal·len per defecte un adblocker sense que l’usuari sigui 
conscient, de manera que la xifra podria ser encara més gran.
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Tot i que les alarmes salten quan es pregunta als Millenials i a 
la generació zeta. En aquest segment de la població -entre els 
quals hi ha els nascuts a partir de 1984-, els bloquejadors de 
publicitat arriben a més enllà del 50%. Els motius que adduei-
xen els usuaris d’un adblocker per usar-lo estan clars: l’excés 
de publicitat a Internet. Així opina el 82% dels enquestats. Tam-
bé és rellevant la molèstia i interrupció que suposen els anuncis 
(69% de les respostes), així com evitar els anuncis inapropiats 
(50%).

Això sí, si un pàgina -generalment un mitjà de comunicació- 
exigeix desactivar el adblocker per accedir al contingut, una 
majoria ho fa (59%).

L’estudi recull que, en general, els usuaris d’Internet conside-
ren que cada vegada hi ha més publicitat en les xarxes socials 
i que els anuncis interrompen. També genera desconfiança a 
una majoria dels enquestats trobar anuncis relacionats amb 
cerques que s’han fet prèviament; fins i tot hi ha la sensació 
generalitzada que la publicitat “em persegueix”. (Font: Dircomfi-
dencial).

El 62% d’internautes veu continguts 
audiovisuals de pagament

El consum en línia de continguts audiovisuals cada vegada és 
més habitual pels usuaris espanyols, com demostra la dada 
que el 62% dels internautes posseeix algun tipus de subscripció 
de pagament, enfront del 51% de 2017, tant de plataformes de 
vídeo streaming (OTTs) com de televisió de pagament (IPTV). 
És una de les dades de l’Informe Anual televident Now! 2018, 
elaborat per la consultora d’investigació The Cocktail Analysis.

Aquest estudi mostra també dades de gran interès com que, 
per primera vegada, els internautes espanyols (que són el 86% 
del total de la població) que tenen smart TV és superior als que 
no la tenen (un 57% enfront del 49% de 2017; a més, un 18% 
connecta Chromecast al seu televisor (+13% vs 2017), un 28% 
connecten l’smartphone (+21% vs. 2017) i un 22% la tauleta 
(+18% vs 2017). 

Un 85% dels usuaris que posseeixen smart TV es connecten a 
internet i un 44% la valoren entre un 9 i un 10, el que es corres-
pon amb un augment del 38% enfront 2017. El 82% dels usua-
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ris d’smartphone consumeix continguts televisius en aquest 
dispositiu, dedicant més de 4 hores de mitjana a la setmana i 
un 37% declara que incrementaria el seu ús si disposessin de 
dades il·limitats.. Pel que fa a les apps de vídeo instal·lades, 
lidera YouTube, amb un 72% dels usuaris (81% el 2017). En el 
seu lloc, plataformes de vídeo com Netflix, Atresplayer o Prime 
Video, han anat guanyant terreny amb un 23%, un 14% i un 
11% respectivament, seguit de Movistar + amb un 10% dels 
usuaris.

Podeu ampliar la informació amb un resum executiu de l’informe. 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Un diari suec cerca el contingut pel qual 
els lectors estan disposats a pagar 
  
Després de diversos anys de pràctica en una zona reservada 
per als subscriptors, el diari suec Svenska Dagbladet ha identifi-
cat el contingut pel qual els lectors estan disposats a pagar, i els 
que no estan prou interessat com per passar qualsevol corona. 
Entre els continguts amb massa freqüència i els productes que 

no desencadenen un acte de compra, Anna Careborg, respon-
sable del contingut “premium”, identifica determinats articles 
escrits per aniversaris o aquells als quals anomena “els articles 
de Wikipedia” molt similars als registres de l’enciclopèdia en 
línia o que podria ser emès per un departament o una agència 
pública.

A partir de la lectura de dades, l’equip encarregat del contin-
gut subscrit ha identificat al mateix temps a qui els agrada: “el 
denominador comú no és el subjecte, sinó les necessitats”. 
D’aquesta manera, recomana articles que permetin als lectors 
trobar el seu camí al voltant del flux d’informació i entendre-ho. 
Per exemple, cita un article que explica detalladament a què 
podria semblar-se a Suècia el 2025 si guanyava la part extrema 
de Sverigedemokraterna.
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També recomana apropar-se als interessos diaris dels lectors 
o les seves identitats. El que ella anomena la “necessitat de 
conèixer”, citant assessorament financer o recomanacions so-
bre salut, alimentació o psicologia, i el “bonic saber” (interes-
sant saber) com consells sobre pel·lícules, llibres o ressenyes 
de restaurants. Si converteixen uns quants subscriptors, Anna 
Careborg assenyala que aquests elements per satisfer una ne-
cessitat augmenten el temps de consulta dels usuaris. (Font: 
366 Communities – infografia: Porto and North)

El New York Times supera els 4 
milions de subscriptors 

El diari The New York Times ha aconseguit superar la xifra dels 
quatre milions de subscriptors, la més alta de la seva història, 
segons van anunciar els seus responsables durant la presen-
tació dels resultats econòmics corresponents al tercer trimestre 
d’aquest any. Aquesta xifra inclou els subscriptors digitals i els 
usuaris que reben l’edició impresa del NYT.
 
Durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2018, el diari 
novaiorquès suma un total de 203.000 nous subscriptors digi-

tals, la qual cosa va elevar la xifra dels usuaris que paguen per 
algun dels seus tres serveis digitals de pagament a un total de 
3.095.000 .
 
Dels nous subscriptors digitals, 143.000 van ser al produc-
te informatiu NYTimes.com, mentre que els altres 60.000 es 
van subscriure a algun dels seus altres dos productes digitals 
de pagament: mots encreuats o la cuina web de receptes de 
cuina. A finals de setembre de 2018, el NYT comptava amb 
2.541.000 subscriptors de NYTimes.com i 554.000 de mots en-
creuats (una mica més de 400.000) o Cuina (que ha superat ja 
els 120.000 subscriptors). (Font: The Drum)

Prensa Ibérica 360 comunica amb 
anunciants i agències

Prensa Ibèrica, segueix apostant per la transformació i per 
adaptar-se al nou paradigma del consum de mitjans i del mercat 
publicitari. Si a principis d’estiu va canviar la seva marca comer-
cial a Prensa Ibérica 360, ara estrena pàgina web (www.pren-
saiberica360.es). En ella, la companyia dóna a conèixer tots 
els seus serveis i la seva nova visió de solucions publicitàries 
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d’alt valor afegit a més d’obrir una línia de comunicació amb 
anunciants i agències i convertir-lo en un espai d’informació i 
consulta.

Aquest web aglutina informació rellevant sobre el més destacat 
del sector, col·laboracions i opinions, reportatges sobre casos 
d’èxit , els esdeveniments que més repercussió han tingut en 
les zones on operen, detalls reveladors de l’eficàcia, penetració 
i el fort arrelament de la premsa local en multitud de mercats, 
accions comercials destacades, etc.

A més, el nou site sobre la realitat de Prensa Ibèrica, una re-
alitat digital, moderna, viva i que evoluciona constantment al 
costat de la societat a la qual els seus diaris acompanyen, un 
Prensa Ibérica que és molt més que una suma de diaris repar-
tits per tot l’estat. (Font: Ipmark)

Neix el nou diari digital labustia.cat

La Bústia, mitjà associat a l’AMIC, renova el seu portal digital 
labustia.cat. El mitjà de comunicació ha fet un pas més, coin-
cidint en un mes en què ha fet 11 anys, per arribar als seus 

lectors i anunciants. Lluís Gutiérrez de labustia.cat ha explicat 
que “ara hem estrenat aquest nou portal de notícies diari per 
completar l’oferta informativa i connectar millor amb els lectors i 
anunciants, conjuntament amb les xarxes socials”.

A partir d’ara els usuaris de la bústia.cat podran llegir les notí-
cies a través de qualsevol pantalla. El nou espai digital s’adapta 
a tots els dispositius mòbils i està connectat a les xarxes so-
cials. Gutiérrez ha informat que “el diari digital i el paper es 
complementen. Hi haurà seccions similars amb diferents pre-
sentacions, i altres que s’aniran implementant. Al digital, també 
hi haurà entrades per temàtica i població, l’agenda o els mèdia 
amb els vídeos del canal youtube de La Bústia. (Font: Redacció 
AMIC)
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La inversió publicitària global creixerà 
al ritme del 4% fins 2021
Per Marketing News

D’acord amb d’acord amb les previsions de l’Advertising Expen-
diture Forecast, de Zenith, d’aquí a 2021, la inversió publicitària 
global creixerà al ritme del 4%: 4,5% aquest any, animada pels 
Jocs Olímpics de Hivern, la Copa del Món de la FIFA i les ano-
menades eleccions a mig mandat ocorregudes als Estats Units. 
Per als anys següents, l’estudi pronostica un creixement esta-
ble: 4% el 2019; 4,2% el 2020 i 4,1% el 2021.

La inversió publicitària global creixerà al ritme del 4% fins 
2021
Segons aquest informe, Europa central i oriental serà la regió 
de més ràpida evolució, Amb un creixement mitjà de 6,3% anual 
entre 2018 i 2021, impulsada per la fortalesa contínua a Rússia, 
que creix a 6,8% anual i representa el 39% del total regional. 
El segueix Àsia Pacífic, que creix a una mitjana entre el 4,9% 
i el 5,7% a l’any, excloent al Japó. Destaca també l’evolució 
de l’Índia, amb un creixement del 13,5% anual fins a arribar 
als 14.200 milions de dòlars en 2021, moment en el qual es 
convertirà en el vuitè mercat de publicitat més gran del món, 
ingressant per primera vegada entre els deu primers. Índia té 
un enorme potencial per a un major creixement, ja que la pu-
blicitat representa només el 0,3% del PIB, menys de la meitat 
de la mitjana d’Àsia Pacífic del 0,7%, indiquen els responsables 
de l’informe.

Els mercats madurs, Amèrica del Nord, Europa Occidental 
i Japó, representen el 62% de la inversió global en publicitat 
aquest any, enfront del 75% de fa una dècada, mentre que els 
mercats en alça contribuiran amb el 54% del creixement de la 
inversió global entre 2018 i 2021, augmentant la seva participa-
ció en la inversió global del 38% al 40%.
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L’informe assenyala també que entre 2018 i 2021, la publicitat 
de vídeo digital creixerà a una mitjana del 18% a l’any, dues 
vegades més ràpid que altres formes de publicitat a internet i 
molt per davant de qualsevol altre canal, es postil·la. No obstant 
això, assenyala, les recerques pagades no estan creixent tan 
ràpidament en termes percentuals: ho farà a una mitjana del 7% 
anual en aquest mateix període, si bé contribuirà al creixement 
global que el vídeo en línia.

“L’aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial, el millor tar-
geting per localització, la integració amb l’e-commerce i el in-
crement de recerques en el moment fan que aquesta mateixa 
recerca sigui més efectiva per als anunciants. Preveiem que 
entre 2018 i 2021, la publicitat en vídeo en línia creixerà 20 
mil milions d’èuros, mentre que la recerca pagada creixerà 22 
mil milions. Conjuntament, aquests dos canals representaran 
el 60% de la inversió extra en publicitat que se sumarà al mer-
cat durant aquest període “, assenyalen els responsables de 
l’estudi.

De moment, l’informe és de pagament. (Foto: MarketingNews)

Les cinc claus de la publicitat del futur

L’era tecnològica és una realitat en els nostres dies, cada dia 
la implementació d’eines intel·ligents sembla estar més a prop 
entre els actors implicats en màrqueting i publicitat. En aquest 
sentit, l’empresa especialitzada en publicitat programàtica Me-
diaMath ha llançat un informe amb cinc claus per comprendre 
com serà el futur de la publicitat digital.

1) La programàtica deixarà d’existir.- En deu anys les seves 
funcions i serveis s’integraran en el màrqueting i només es par-
larà de publicitat.

2) Entorn tecnològic.- La realitat virtual passarà a ser un 
canal més de comunicació, com passarà amb els rellotges 
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intel·ligents (iwatches) o l’internet de les coses.  L’engagement 
de l’usuari amb les marques es produirà en tots els canals per 
igual, de manera que un consumidor podrà rebre missatges o 
ofertes en temps real en qualsevol dispositiu.

3) La transparència és fonamental.- La transparència entre 
tots els actors actius serà la norma d’actuació. Agències i anun-
ciants en el costat de la demanda, i suports, de l’altra, en el de 
l’oferta. 

4) L’agència de mitjans, la consultora de la marca.- La visió 
aportada per les agències de mitjans a les marques marcarà les 
pautes d’actuació en la compra de mitjans, la gestió de dades 
i també en els sistemes de mesurament. Les agències es con-
vertiran en consultors per a les marques.

5) Les prediccions de MediaMath sobre la publicitat del fu-
tur: La major part de la publicitat a TV s’executarà de mane-
ra programàtica. La tònica habitual serà realitzar compres de 
publicitat automatitzada i segmentada amb el seu target. Els 
anunciants tancaran el cicle del cross-devide. Els consumidors 
esperaran rebre la publicitat que volen des de qualsevol dispo-
sitiu: TV, mòbil, ordinador, vídeo, etc.  La publicitat i la compra 

no es distingiran. Els anuncis podran anticipar-se a les neces-
sitats dels consumidors. Per exemple, la nevera podrà avisar 
que no queda llet, rebent l’usuari un missatge al mòbil quan 
estigui prop d’un supermercat. Els dispositius interconnectats 
es sincronitzaran en temps real. 

Els anunciants llançaran els missatges publicitaris a tots els ca-
nals, aconseguint satisfer l’experiència de client en qualsevol 
espai. El lliurament dels productes es realitzarà amb drons. La 
xarxa de dades substituirà el cable (la connexió 5G estarà tan 
estesa que el consumidor deixarà d’utilitzar cable). Els cotxes 
seran un canal més de publicitat. Els anunciants pagaran per 
enviar publicitat a les pantalles intel·ligents integrades en els 
vehicles. (Font: Ipmark – infografia: androidpit.es)

Tendències publicitàries natives 2018: 
la indústria de la revista

La publicitat nativa ha estat en tots els radar dels executius 
durant almenys els últims cinc anys i per molt bona raó. La pu-
blicitat nativa augmenta cada vegada les més partides dels in-
gressos publicitaris per a editors de tot el món.
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Per tercer any consecu-
tiu, Native Advertising 
presenta els resultats del 
seu estudi global anual, 
que abasta les tendèn-
cies publicitàries natives 
de la indústria de les re-

vistes. Aquest informe dona informació personalitzada sobre 
les últimes tendències en publicitat autòctona i el que s’hauria 
de fer per mantenir-se per davant de la corba. 

La investigació ens proporciona respostes a:

• Com els editors de revistes veuen la publicitat nativa en general

• Expectatives de pressupost per a la publicitat autòctona a la 
indústria de revistes

• Com s’organitzen els editors al voltant dels seus esforços pu-
blicitaris nadius

• Com els editors de la revista mesuren l’efectivitat publicitària 
nadiva

• Amenaces i oportunitats segons els editors de revistes

La investigació es van fer en cooperació amb  FIPP, la xarxa 
de mitjans de comunicació mundials i les conclusions d’aquest 
informe es basen en respostes de 150 directius de 41 països de 
tot el món. Us oferim el treball sencer Tendències publicitàries 
natives 2018: la indústria de revistes. Només cal CLICAR AQUÍ 
(Font: Mediàtic/ Àmbit d’Estratègia)

El Corte Inglés, anunciant amb major 
inversió en premsa 

El conjunt de mitjans d’informació han obtingut per a les se-
ves edicions impreses i digitals uns ingressos de 571 milions 
d’euros durant els primers nou mesos de l’any, un 0,5% menys 
que en el mateix període de 2017. Així mateix, es veu una evo-
lució negativa en els ingressos publicitaris obtinguts tant en pa-
per com en el mitjà digital; el preu mitjà per pàgina descendeix 
en 2018 a 1.395 € (el 2017 se situava en 1.422 €) i els ingres-
sos obtinguts per mil usuaris multiplataforma es queden en 70,6 
€ (baixant dràsticament dels 78,6 € registrats el 2017 i els 84,9 
€ de 2016).  
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Una altra part a destacar és el rànquing dels 100 anunciants 
amb una major inversió en premsa (tant en paper com en el 
medi digital) durant els nou primers mesos de l’any. El Corte 
Inglés se situa com el més important amb una inversió de més 
de 15,6 milions d’euros (més de 8,3 procedents de Viatges El 
Corte Inglés i 7,2 d’El Corte Inglés). Per darrere, en el top 5, 
estarien: Volkswagen-Audi (13,1 milions d’euros), Línia Direc-
ta Asseguradora (10,5 milions d’euros), Mutua Madrileña (9,4 
milions d’euros) i La Caixa (7 milions d’euros). També es dispa-
ra la publicitat institucional del Govern espanyol en un 3.609% 
respecte al mateix període de l’any anterior; ha passat d’invertir 
tot just 42.000 euros en entre gener i setembre de 2017 a més 
d’un milió i mig en el que portem de 2018. A més, les carteres 
d’Interior i Defensa es colen en el top 100 d’anunciants, el pri-
mer després augmentar la seva despesa en un 22% (de gaire-
bé 490.000 euros a més de 589.000) i el segon multiplicant per 
més de deu el dispendi (de 48.150 euros a més de 571.000). 
(Font: AMI)

Inred es reforça amb l’entrada del grup 
Prensa Ibérica a la xarxa d’agències

Prensa Ibérica, l’editorial catalana amb domicili fiscal a Barcelo-
na, s’integra a la xarxa d’agències Inred i posa a disposició dels 
seus membres i clients tot el seu portfoli de mitjans i les seves 
capçaleres per apropar-se a l’audiència espanyola. La platafor-
ma espanyola Inred és una xarxa d’agències de màrqueting i 
creativitat integrada per agències de perfil independent i espe-
cialista en màrqueting local/regional a tot l’estat.

Per a EPI aquest acord representa una oportunitat per al grup 
editorial, per quan “els consumidors esperen més proximitat 
amb les marques i per tant, les marques també volen estar més 
a prop dels seus clients actuals i potencials”. L’editora

El grup Prensa Ibérica és, avui és un grup multimèdia gràcies 
a les edicions digitals dels seus diaris, i a la proliferació de les 
seves emissores locals de televisió i ràdio. També destaquen 
en altres àrees com la impressió i la distribució de premsa o 
la publicació de llibres. Prensa Ibérica aglutina 1,5 milions de 
lectors diaris i més de 21 milions d’usuaris mensuals en els 
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seus productes digitals. A més, compta amb més de 3 milions 
de seguidors a Facebook, Twitter i Instagram.

Per la seva banda Inred compta amb 610 professionals en les 
seves 12 seus distribuïdes per tot i posa al servei de les mar-
ques un dels més grans grups independents especialista en 
comunicació. Més de deu premis Eficàcia l’avalen, la majoria 
d’ells en la categoria Regional/Local, així com el reconeixement 
en festivals nacionals i internacionals com Cannes, El Sol, Clio, 
El Xumet i Eurobest, entre d’altres. (Font: El Publicista)

La inversió publicitària del sector 
financer ocupa el cinquè lloc del 
màrqueting digital
IAB Spain i la seva comissió d’Anunciants Digitals han impulsat 
diferents estudis sectorials amb l’objectiu de conèixer el pano-
rama sectorial del màrqueting digital a cada sector. Per oferir 
una visió completa, els informes estan conformats per un agre-
gat de fonts que donen informació de diferents àrees.

La inversió publicitària en el sector finances la banca-ocupa la 
cinquena posició en el rànquing d’inversió publicitària digital a 
Espanya, amb el 8’2% sobre el total, segons l’Estudi d’Inversió 
Publicitària en Mitjans Digitals de 2017 de IAB Spain. Per da-
vant, es troba el sector d’automoció (25’3%), gran distribució 
(10’5%), alimentació i begudes (9’8%) i bellesa, higiene i cos-
mètica (9’4%). El rànquing d’anunciants digitals el lidera El Cor-
te Inglés i Hipercor, deixant la setena posició per a una empre-
sa financera. Aquestes dades donen constància de l’important 
creixement que està experimentant el sector en la seva immer-

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

sió en internet i xarxes socials. El primer lloc l’ocupa BBVA, 
companyia que inverteix un 27% en publicitat digital. Dins del 
sector, el segueixen Santander (17’53%) i CaixaBank (11’86%).  

El dispositiu més utilitzat per a les recerques de les mateixes és el 
mòbil (64%) . La tablet i el PC queden en un segon pla amb el 6% i 
el 30% del total, respectivament. Podeu repassar l’Estudi d’Inversió 
Publicitària en Mitjans Digitals CLICANT AQUÍ  (Font: El Publicista)

Samsung desbanca Procter & Gamble 
com a major anunciant del món

Actualment, les companyies més grans del món per capitalitza-
ció borsària són tecnològiques. Apple, Google o Facebook han 
desbancat els grans bancs i a les petrolieres, que antany domi-
naven aquesta classificació. Aquest nou ordre mundial també 
es fa notar en el rànquing dels més grans anunciants del món, 
en el qual les tecnològiques són les que estan escalant posi-
cions més ràpidament.

De fet, el és gran anunciant del món per inversió en publicitat i 
promocions ja és Samsung, segons les dades proporcionades 

per Adage. La companyia coreana va destinar a la publicitat 
11.200 milions de dòlars l’any passat, un 13% més. Cal notar 
que Samsung va fer un gran esforç publicitari l’any passat per 
contrarestar la imatge negativa del seu dispositiu Galaxy Note 
7, que va haver de ser retirat per problemes amb les seves 
bateries.

Sigui com sigui, gràcies a aquest creixement, desbanca del li-
deratge a Procter & Gamble , que va invertir 10.500 milions, 
pràcticament el mateix que el 2016. No obstant això,  Proc-
ter & Gamble segueix sent l’empresa que més inverteix en 
l’anomenada publicitat convencional, amb 7.100 milions de 
dòlars. Aquí s’inclouen els anuncis emesos en televisió, ràdio, 
premsa, Internet ia les botigues.

Samsung, per la seva banda, va dedicar a la publicitat pura 
i dura 4.800 milions. La resta fins a sumar els 11.200 milions 
es va destinar a promoció de vendes. El top 5 es completa 
amb L’Oreal, que va invertir un total de 8.600 milions de dòlars 
en publicitat i promocions; seguit de Unilever (8.500 milions) i 
Nestlé (7.200 milions). (Font: Dircomfidencial)
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Havas Media guanya el concurs de 
mitjans de Turisme Tarragona

Havas Media ha guanyat el concurs de mitjans de 1.904.132 
euros de Turisme de la Diputació de Tarragona L’objecte del 
contracte és el Serveis d’Assessorament, Planificació, Nego-
ciació, compra d’espais Publicitaris i inserció de continguts als 
mitjans de comunicació per a fomentar el turisme i la divulgació 
de les marques Costa Daurada i Terres de l’Ebre del Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona. (Font: Programa Pu-
blicidad)
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Periodisme automatitzat, o quan 
l’última hora la decideix un algoritme
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia

Mitjans com BuzzFeed utilitzen processos d’automatització que 
ajuden els redactors a decidir des del titular d’una notícia fins al 
moment en què han de publicar-la. També decideixen en quina 
part de la web es col·loca cada contingut. Els algoritmes es fan 

un forat en les redaccions més enllà de la simple redacció dels 
continguts (sembla mentida que això sembli poc...). Està en risc 
el paper del periodista?

Des de sempre, l’humà ha aplicat criteri editorial al mitjà de 
comunicació: quins fets són d’interès, què redactor s’encarrega 
de cobrir-lo, quin enfocament se li dóna a la informació, quan 
es publica el contingut, on se situa a la maqueta o web... al seu 
torn, el redactor ha mantingut certa capacitat de decisió res-
pecte al seu propi treball, sent el llibre d’estil seu únic manual 
normatiu. Uns esquemes que podrien estar a prop de desa-
parèixer, o almenys de transformar-se per sempre. La “culpa”, 
un cop més, és de la Intel·ligència Artificial (IA) .

No és cap secret que la IA conquesta progressivament terreny 
no només en el periodisme, on fins i tot ja s’encarrega de re-
copilar informació, redactar breus peces i distribuir-les , sinó 
en qualsevol àmbit que es preï. Vivim envoltats d’Intel·ligència 
Artificial encara que no ens adonem. Potser és una defensa de 
l’ésser humà davant la aparentment creixent estupidesa que en 
paral·lel ens envaeix, però la veritat és que la IA ha arribat per 
quedar-se i molts vaticinen la futura superació de les nostres 
pròpies capacitats.

NOVES EINES
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Mentre esperem a que arribi aquest moment, que realment no 
sabem si és esperat o no -ni les seves veritables conseqüèn-
cies-, podem anar parlant de casos en què la IA s’està enca-
rregant de realitzar tasques fins ara reservades a les persones. 
Un bon exemple el té en la seva redacció BuzzFeed, el digital 
novaiorquès que ajuda a configurar el periodisme del futur, en-
cara que sigui a base de llistes numerades i fotos de gatets. Pri-
mer, perquè s’ha despullat de la presó de les plataformes: lluny 
d’encadenar-se a una, encara que sigui la seva pròpia web, ha 
fet del concepte multiplataforma la seva raó de ser. Està present 
a Twitter, Facebook, Instagram, snapchat, Pinterest o YouTube, 
on aglutina desenes de milions de seguidors. Només a YouTube 
supera els 300 milions de subscriptors, superant els 200 milions 
de visitants únics que rep en la seva pròpia web cada mes. La 
diferència respecte a altres mitjans, l’única raó d’existir en xar-
xes socials és per publicitar els seus continguts amb la intenció 
d’arrossegar alguns clics al seu web, és que BuzzFeed ha fet 
de les múltiples plataformes la seva veritable plataforma. Però 
darrere de l’estratègia que distribueix els continguts no hi ha un 
editor de carn i ossos, sinó un complex sistema d’IA que recopila 
tota mena de dades sobre el comportament i la interacció dels 
usuaris amb el contingut i suggereix l’estratègia a seguir pels 
periodistes que alimenten aquestes mateixes plataformes. 

Humans i màquines treballant colze a colze per aconseguir el 
major impacte en cada acció. “Hem invertit en la tecnologia in-
ternament, el que ens ajuda a comprendre cada peça de con-
tingut que publiquem en qualsevol lloc fora del web: què passa 
amb ella, com s’involucra la gent i com canvia el consum amb 
el temps”, ha explicat Gilad Lotan, vicepresident de ciència de 
dades de BuzzFeed. Quants mitjans tradicionals tenen aquest 
càrrec en les seves plantilles? Llanço la pregunta a manera 
d’exercici introspectiu que poden realitzar els que més grans 
amenaces vegin en el món digital als seus negocis. (Infografia: 
bibliotecapleyades.net)

Noves solucions d’Adobe per reforçar 
la seguretat digital

Les novetats d’Adobe no són només per als que són dins el 
món creatiu. De fet, les últimes funcionalitats introduïdes per 
la companyia es dirigeixen a uns sectors radicalment diferents: 
els serveis financers i recursos humans. Aquestes noves ac-
tualitzacions de les eines Adobe Sign, dins Adobe Document 
Cloud, s’han llançat per oferir solucions digitals més completes 
i augmentar la seguretat de les transaccions, sobretot a l’hora 
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de signar documents des d’un telèfon intel·ligent o qualsevol 
altre dispositiu mòbil.

Des de la companyia aposten per un futur sense paper. Saben 
que cada vegada més processos es realitzen (i realitzaran) en 
un entorn digital. Una transformació que pot resultar complica-
da en àrees com recursos humans, oa l’hora de realitzar tran-
saccions financeres. (Font: Reason Why)

Una extensió ajuda a trobar la 
pestanya oberta que es cerca

Wquicktabs és una extensió que permet trobar ràpidament una 
de les pestanyes que es tinguin obertes. L’ha creat el desen-
volupador argentí Walter Gammarota i actualment només està 
disponible per a Google Chrome. Es pot instal·lar manualment 
des aquesta pàgina web o des de la Chrome Web Store. Una 
vegada qinstal·lada es té accés a un petit cercador en el qual 
introduir el nom de la pàgina o l’article concret que està sepultat 
sota una muntanya de pestanyes obertes.

Aquest cercador es pot activar prement sobre la icona que apa-

reix a la part superior dreta o utilitzant la següent drecera de 
teclat : Ctrl + Shift + L (a Windows) i Command + Shift + L (a 
macOS). L’eina funciona d’una manera molt fluida, i gràcies a 
ella es pot trobar qualsevol pestanya perduda molt ràpidament. 
(Font: diariotecnologia)

El Traductor de Google es renova i 
afegeix traducció de documents

Google Translate o el Traductor de Google és una de les eines 
més valorades de la companyia de Mountain View. Ho és per la 
democratització que ha permès des dels seus començaments 
com a servei, però també per com no deixa de millorar, tot i gai-
rebé no tenir competència gratuïta i no tenir publicitat.

En aquest sentit, Google ha renovat la seva interfície, fent-la 
més neta i integrada amb les línies de disseny que s’estan 
impulsant en la resta de productes, com ara a Gmail. Però la 
gran novetat del Traductor de Google és una funció estrella que 
agilitarà la traducció de molts treballs acadèmics, i sobretot ho 
farà més còmode, i no és altra que la traducció de documents 
complets.
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A la part inferior del quadre d’entrada de text es troba l’accés 
a “històric”, que permet veure les traduccions recents, “Guar-
dades”, que mostra traduccions que es vulguin consultar en 
un altre moment i “Comunitat”, que porta a l’àrea per millorar 
col·laborativament.(Font: Gembeta)

DeepL estrena nous idiomes i arriba a 
les 72 combinacions lingüístiques

DeepL és una eina de tra-
ducció automàtica que 
sense tenir un gegant de la 
tecnologia darrere es una 
alternativa a traductors com 
el de Google i queda real-
ment molt ben parada. La 
traducció de Deel està ba-

sada en intel·ligència artificial, tot i això és una eina més limitada 
en característiques que les que ofereixen Google o Microsoft, no-
més està disponible al web, no te aplicacions mòbils, ni traduccions 
d’imatges fent fotos, i la quantitat d’idiomes també és molt més peti-
ta, però DeepL compensa amb la qualitat de les seves traduccions.

Amb l’afegit de rus i portuguès ara són nou en total els idiomes 
disponibles al costat de castellà, anglès, alemany, francès, ita-
lià, neerlandès i polonès, i d’aquesta manera aconsegueixen 
les 72 combinacions lingüístiques. I aquesta expansió no serà 
l’última, ja que planegen seguir afegint més idiomes en el futur. 
(Font: Genbeta – infografia: eldiario.es)

Neix Transparentia, un portal per 
consultar els sous dels polítics 
espanyols
Newtral, la startup propietat de la periodista de la Sexta Ana 
Pastor,  ha posat en marxa Transparentia, un cercador des del 
qual és possible conèixer, entre altres detalls, els sous dels po-
lítics espanyols. Transparentia  neix “amb el propòsit d’ajudar a 
contestar preguntes que ens feu habitualment: quants polítics 
hi ha a Espanya, quin és el president autonòmic que més cobra, 
si tenen dietes dels diputats, i un llarg etcètera”. 

Transparentia ha utilitzat fonts oficials, “així que pot ser que 
algunes dades no siguin massa actuals”. Per facilitar les recer-
ques s’han creat diversos filtres, als quals es pot accedir a tra-
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vés de la  cerca avançada: per nom, per càrrec, per comunitat 
autònoma, per partit, per institució, per sou i per partit. S’han fet 
algunes simplificacions per facilitar la recerca, “però si creieu 
que podem millorar-los, només heu de dir. L’objectiu és facilitar-
vos l’accés als sous dels polítics que us interessin”, indiquen.

Totes les dades són en brut, el que significa que inclouen l’IRPF 
que es descompta de les seves nòmines, com a la resta de 
treballadors. En segon lloc, Tranparentia indica que hi ha altres 
variables que s’han de tenir en compte, com que alguns partits 
obliguen als seus càrrecs a limitar els seus salaris, altres tenen 
una quantia prefixada que han de donar al partit i hi ha una 
llarga casuística al respecte. 

El lector pot accedir a Transparentia des d’AQUÍ. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

Google avança a abril el tancament 
definitiu de Google+ en trobar una 
nova errada

La multinacional nord-americana Google ha anunciat que ha 
decidit avançar el tancament definitiu de la seva xarxa social 
Google+ a abril de 2019 després d’haver detectat un nou error 
de seguretat que va exposar informació privada de 52,5 mi-
lions d’internautes. Les dades personals dels 52,5 milions 
d’internautes que van quedar exposades a desenvolupadors 
per error (fins i tot en el cas que l’usuari tingués configurat el 
compte com privat) van ser els seus noms, adreces de correu 
electrònic, ocupació i edat.

Les dades van romandre exposades entre el 7 de novembre 
(data en la qual Google va llançar una actualització de progra-
mari responsable de la decisió) i el 13 d’aquest mateix mes, sis 
dies després, quan l’empresa va trobar l’error i el va remeiar. La 
companyia va assegurar no tenir constància que durant aquest 
temps s’haguessin produït robatoris d’informació per part de 
terceres parts. (Font: Diario Gestión)
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L’editor del Financial Times està 
convençut que els mitjans impresos 
tornaran a créixer
Per Press Gaceta .

L’editor del Financial Times, Leonel Barber, està convençut que 
la caiguda dels diaris impresos va atenuar i aconseguirà reflotar 
un cop s’assentin les turbulentes aigües que inunden ara la in-
dústria periodística , sobretot a causa de la falta de temps que 
existeix i que evolucionarà cada dia més cap a una necessitat 
que, de nou, els mitjans ofereixin una informació finita, jerar-
quitzada i profunda, davant de tanta fragmentació i infinitud de 
continguts a granel.

Barber segueix creient “en el valor i el futur de les edicions im-
preses: la instantània intel·ligent i editada de les notícies, amb 
anàlisis profundes i comentaris autoritzats. En l’era de la sobre-
càrrega d’informació, ha d’haver un lloc en el mercat per al diari 
imprès, especialment en el cap de setmana”. Les declaracions 
es van produir durant una conferència en memòria de James 
Cameron a la City University.

En la sessió de preguntes i respostes després del seu discurs, Bar-
ber va reconèixer que la premsa impresa “està en declivi”, però va 
afegir: “Les revistes, que també compten com edicions impreses, 
simplement desapareixeran? No. Miri The Spectator, miri les ven-
des de Private Eye”. Barber també va predir que la indústria pe-
riodística està en la cúspide d’una “segona revolució tecnològica”.

Durant la seva conferència, Barber va dir: “Ens estem acos-
tant ràpidament al moment en què tot el text podrà ser comprès 
per les màquines, una revolució tan gran com el llançament 
d’Internet.  Les tasques rutinàries com escriure els guanys de 
les companyies i els informes del mercat de valors desaparei-
xeran i tot s’automatitzarà.  La propera fase d’IA serà encara 
més profunda, amb veu a text, el processament d’imatges i, per 
descomptat, l’idioma”.
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Continuant amb les seves prediccions per al futur de les notí-
cies, Barber va dir que “els algoritmes no faran prendre el con-
trol”. “Els banquers i inversors que necessiten informació fiable 
estaran encara més disposats a pagar molt per notícies fiables”, 
va dir.

Una altra predicció de Barber va ser que “les baixes barreres 
d’entrada permetran que sorgeixin noves empreses de notícies 
de nínxol sense costos heretats”. 

Internet i els seus “agregadors gegants” encara solen ser cul-
pats per “desarticular el discurs cívic, crear càmeres de ressò, 
monopolitzar els ingressos per publicitat i influir en les elec-
cions”, va dir Barber que reconeix que també han portat amb si 
una “explosió de creativitat i noves formes d’explicar històries”.

Barber va reconèixer que l’avantatge de FT és que és una pu-
blicació especialitzada, i ha indicat que els diaris de notícies ge-
nerals necessiten trobar el seu “avantatge competitiu” i la seva 
pròpia especialitat per a ser rendibles.

També en el seu discurs, Barber va enumerar els grans desafia-
ments que enfronta el periodisme financer, inclòs el creixement 

de les relacions públiques, les relacions públiques tòxiques que 
soscaven la reputació i el periodisme independent, i l’auge dels 
mercats privats sobre els públics, el que dificulta l’accés dels 
periodistes a la informació.

El periodisme té un problema central: 
Com combatre la Síndrome de Shiny 
Things
  

Segons Julie Posetti, el pe-
riodisme s’ha obsessionat 
amb la innovació dirigida 
per la tecnologia i ha de re-
orientar-se en enfocaments 
estratègics per a la narració 
de contes, el compromís 
de l’audiència i el desen-
volupament empresarial, 
segons el seu nou informe 
per a l’Institut Reuters per a 
l’Estudi del Periodisme.
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L’informe, Cap a un model sostenible de la innovació del perio-
disme en una era de canvi perpetu, és la primera investigació 
publicada al Projecte d’Innovació de Periodisme, que dirigeix el 
mateix professor Posetti a la Universitat d’Oxford (el projecte 
està finançat pel projecte de periodisme de Facebook).

Segons aquesta investigació, el periodisme té un problema 
central. Aquest problema va ser diagnosticat com “Síndrome de 
Shiny Things” pel veterà periodista nord-americà Kim Bui, que 
va dir que “s’aparta de la narració de fets, i s’arrisca a oblidar 
qui som. Aquest és el repte més gran”.

Alguns exemples de la manifestació de “Síndrome de Shiny 
Things” inclouen la fixació amb intel·ligència artificial (AI), re-
alitat virtual (VR), informes automàtics (AR) i confiança ex-
cessiva en les plataformes socials per a la distribució. La cura 
suggerida en l’informe suposa un canvi conscient pels editors 
de notícies de ser impulsats per la tecnologia en els seus es-
forços d’innovació, cap a un enfocament proactiu centrat en 
l’audiència, conscienciat per negocis i amb tecnologia.

En l’informe es diu que l’única constant del periodisme contem-
porani és el canvi, i la innovació és fonamental per a la supervi-

vència de la indústria de la informació. Però, com ho demostra 
l’informe, els principals professionals temen que una recerca 
implacable de la innovació impulsada per la tecnologia sigui 
gairebé tan perillosa com l’estancament. A falta d’una estratègia 
i pràctica reflexiosa, l’experimentació ad hoc, frenètica i sovint a 
curt termini és poc probable que condueixi a la innovació soste-
nible o al progrés real.

Us convidem a llegir aquest magnífic informe on, a més, el 
lector accedirà a les troballes clau del treball publicat dins el 
Projecte d’Innovació de Periodisme de la Universitat d’Oxfort. 
CLIQUEU AQUÍ (Font: NiemanLab)

El Manual de periodisme de dades 2 
es llança en versió beta

El manual de Periodisme de dades juga un paper fonamental 
en la formació de periodistes sobre com utilitzar les dades. Pu-
blicat el 2012, també va definir el que el periodisme de dades 
estava a punt de convertir-se. Com a resultat, va trobar un lloc 
a les taules i a les biblioteques d’estudiants, investigadors, pe-
riodistes i professionals de la informació.
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Des de llavors, la societat ha 
canviat: algorismes, grans da-
des i xarxes socials afecten tots 
els aspectes de la nostra vida 
global. El periodisme de dades 
també ha canviat per ajudar els 
ciutadans a entendre dades, 
amb dades.

El Manual de Periodisme de 
Dades 2: Cap a una pràctica de 
dades crítiques, per tant, ofe-

reix estudis de casos, crítiques, avantatges i guies pràctiques 
a l’avantguarda de l’embarcació. Un repartiment global de pe-
riodistes i acadèmics de dades ha ofert les seves idees sobre 
el que va fer importants i reeixits aquests importants projec-
tes. Produït pel Centre Europeu de Periodisme, en coopera-
ció amb la Iniciativa Google News, és un vehicle de reflexió, 
col·laboració i acció.

Ara ha sortit la versió beta. La versió completa sortirà impresa 
el 2019, deixant espai perquè la comunitat de periodisme de 
dades treballi amb els editors Jonathan Gray i Liliana Bounegru 

abans que el llibre prengui la seva forma final. El Manual de 
Periodisme de Dades 2 és, doncs, un experiment col·lectiu i 
una invitació col·lectiva per explorar i canviar el camp i, per cert, 
recull informes de col·laboració entre periodistes de dades de 
Espanya i l’Amèrica Llatina.

The Data Journalism Handbook 2 no és un llibre de text o ma-
nual en el sentit convencional. Tampoc no és només una guia 
pràctica de tutorials o “how-tos. Tampoc és només un llibre 
d’estudis del “darrer cas”, o simplement un llibre de perspec-
tives acadèmiques recents. Més aviat, el llibre s’ha dissenyat 
com un experiment col·lectiu en la comptabilitat de pràctiques 
de periodisme de dades i com una invitació col·lectiva per ex-
plorar com es poden modificar aquestes pràctiques. 

Podeu llegir el llibre en versió Beta CLICANT AQUÍ. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)
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L’augment de la col·laboració en el 
periodisme d’investigació
Les recents fugues importants 
de documents i dades han 
vist desenvolupar nous en-
focaments per al periodisme 
d’investigació. La col·laboració 
entre països i organitzacions ha 
estat necessària per compartir 
l’escala de la investigació, com-
partir coneixements tècnics 
i coordinar la publicació per 
maximitzar l’impacte. Aquest 
nou model de col·laboració, en 
una indústria enfocada d’una altra manera a l’exclusivitat, indi-
ca maneres d’adaptar-se al canvi tecnològic, comercial i polític 
per reforçar el periodisme de responsabilitat en un moment en 
què està sota la pressió de diverses direccions.

Richard Sambrook, professor de periodisme de la Universitat de 
Cardiff i investigador sènior associat de l’Institut Reuters, ha fet 
un llibre sobre el tema que, en realitat, és un recull d’assaigs 

d’alguns dels que participen estretament en el desenvolupament 
de nous models de col·laboració en el periodisme d’investigació. 
Ofereix lliçons d’algunes de les recents investigacions més re-
cents, com ara The Panama and Paradise Papers i els fitxers 
NSA d’Edward Snowden, i un marc per a altres que intenten 
muntar investigacions col·laboratives importants en el futur.

Us podeu descarregar una còpia del llibre de Sambrook CLI-
CANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: 
Reuters Institute)

Els diaris comencen a crear butlletins 
radiats per altaveus inteligents

L’impacte dels altaveus intel·ligents està sent molt més gran 
del que s’esperava. Amb un creixement mundial de vendes de 
més del 125% en un any, en aparells com l’Amazon Echo o el 
Google Home, els diaris s’estan llançant a recopilar en butlle-
tins d’àudio les notícies més destacades que porten a les se-
ves webs i edicions impreses, per intentar guanyar un oceà que 
aviat es tenyirà de vermell per la competència, però que de 
moment segueix sent blau.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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A Espanya, ja són bastants els mitjans que, amb més o menys 
qualitat, han creat les “skills” perquè quan qualsevol propietari 
d’un altaveu intel·ligent demani un resum de notícies, la infor-
mació de la capçalera se situï per davant d’altres d’empreses 
alienes al món informativa, però que estan veient una possibi-
litat d’entrar en aquest terreny. Alguns mitjans, a més de but-
lletins generals, estan aprofitant també aquesta tendència per 
arribar a audiències de nínxol. El País, per exemple, ofereix 
resums de notícies per comunitats autònomes, de manera que 
cada lector pot seleccionar en la seva rutina (per rutina es co-

neix en els altaveus intel·ligents el concatenament d’accions 
que es posen en marxa en pronunciar una frase, per exemple 
Bon dia, per conèixer el temps, el trànsit, l’agenda i les notícies, 
etc.), les notícies locals.

“La tecnologia activada per veu ofereix als mitjans de comu-
nicació una oportunitat fantàstica per experimentar amb nous 
formats narratius i integrar de forma natural a la vida diària 
dels nostres lectors i oients”, assegura Carlos de Vega, direc-
tor adjunt a El País. (Font: Laboratorio de Periodismo – Foto: 
muycomputer.com))

Cinc motius pels quals els mitjans de 
premsa canvien de comportament

1. Els diaris proporcionen informació de confiança.- Els mi-
tjans de comunicació diaris són el mitjà de confiança més freqüent, 
els número u. Quan necessiteu impartir informació important, ne-
cessiteu un mitjà creïble: els diaris i els seus llocs web funcionen.

2. Normes socials.- Les estratègies de canvi de comportament 
sovint es basen en mostrar als consumidors quins són els al-
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tres o no. Els mitjans de premsa tenen un paper important per 
ajudar-nos a entendre què passa al món fora del nostre cercle 
social immediat.

3. Els diaris comencen a conversar.- En un estudi de recer-
ca australià, el 63% va informar haver començat una conversa 
sobre un article periodístic que havien llegit. Proporcionar pen-
sadors i carburant social és un paper important de la publicitat 
de diaris.

4. Els diaris creen urgència.- Hi ha una raó per la qual ano-
menem notícies: la gent recorre els diaris per obtenir la infor-
mació més recent. Això al seu torn crea un sentit d’urgència. En 
l’àmbit del comportament sanitari en particular, la investigació 
mostra l’impacte conductual dels mitjans de comunicació com 
la notícia, és més gran per a intervencions puntuals com ara la 
promoció de vacunes i projeccions.

5. Els diaris mostren més detalls.- Dins del màrqueting més 
ampli, els mitjans de premsa són un dels més interessants. Es 
poden utilitzar de manera eficaç per proporcionar més informa-
ció, i es poden utilitzar per atraure persones a llocs web espe-
cífics.

La Unió Europea intensifica la lluita 
contra la desinformació

Per protegir els seus sistemes democràtics i els debats públics, 
i de cara a les eleccions europees del 2019 així com altres co-
micis locals i regionals que tindran lloc a diversos estats de la 
Unió Europea des d’ara fins al 2020, la Unió Europea ha pre-
sentat un pla d’acció per accelerar els esforços de lluita contra 
la desinformació tant a Europa com a fora. 

Després de fer un balanç dels progressos fets fins ara i fent un 
seguiment de la crida feta pels líders europeus al juny del 2018 
per protegir el sistemes democràtics de la Unió, la Comissió 
Europea i l’Alta representant estan establint mesures concre-
tes per fer front a la desinformació, mesures que inclouen la 
creació d’un sistema d’alerta ràpida i el monitoratge de la imple-
mentació del codi de conducta signat per diverses plataformes 
en línia. El pla d’acció també preveu destinar més recursos  a 
aquesta matèria. 

El pla d’acció ha estat dissenyat a través d’una estreta coope-
ració entre la comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de 
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Gènere, Vera Jourová; el comissari de la Unió de la Seguretat, 
Julian King; i la comissària d’Economia i Societat Digitals, Ma-
riya Gabriel. I s’ha centrat en quatre àrees amb l’objectiu de 
desenvolupar eficaçment les competències de la UE i millorar 
la cooperació entre els estats membres: la millora de la detec-
ció de desinformació; aconseguir una resposta coordinada, la 
indústria i les plataformes digitals; i la consciencia i enpodera-
ment dels ciutadans. Podeu trobar la nota de premsa completa 
aquí. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’Ara i Diari de Sabadell guardonats al 
Premi Ramon Barnils

El Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils ha lliurat per 
quart any consecutiu els 
Premis Ramon Barnils de 
Periodisme d’Investigació, 
que compten amb el pa-
trocini i la col·laboració de 
l’AMIC. Carles Xavier Sen-

so ha estat el guanyador en categoria d’obra inèdita i s’ha endut 

el guardó més ben dotat (1.400 euros i publicació del reportat-
ge al diari Ara) amb “César Orquín, un heroi sense matisos a 
Mauthausen”. Els premiats en obres publicades (800 euros per 
a cada guardó) són, d’una banda, Àlex Font, Natàlia Vila, Albert 
Cadanet i Albert Martín, del diari Ara, per la investigació sobre 
la guerra econòmica contra el procés amb els temes “L’Estat 
va treure milers de milions de dipòsits dels bancs el 2-O”, “Així 
va fer l’Estat la guerra econòmica contra Catalunya” i “80 de 
les 100 grans empreses catalanes van mantenir la seu”. D’altra 
banda, Pedro Javier Armengou s’ha endut el premi a l’obra pu-
blicada en mitjà local i comarcal amb “Els exempleats de Caixa 
Sabadell, a l’exili o al carrer”, publicat a Diari de Sabadell.

Els premis d’enguany han comptat amb un jurat format per Isa-
bel Serrano, membre de la junta de l’AMIC; Mònica Lablanca, 
directora dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallès; Joan 
Maria Morros, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalun-
ya; Carles Pont, professor de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra; Montse Eras, professional en actiu a 
SomMollet i SomGranollers; Antoni Bassas, periodista del Diari 
ARA i Ferran Casas, president del Grup de Periodistes Ramon 
Barnils. (Font: Redació AMIC – foto: Cugat.cat)
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EL TERMCAT publica la Terminologia 
del càncer 

El TERMCAT, amb el suport del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, publica en línia la Terminologia del 
càncer, que aplega més de 200 termes bàsics relacionats amb 
el càncer i la recerca oncològica. Amb aquest producte termino-
lògic se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 
de 2018, dedicada al càncer des dels avenços en la recerca 
biomèdica. El diccionari s’ha dut a terme amb la voluntat de 
contribuir des de l’àmbit de la terminologia a donar més visibili-
tat i reconeixement públic a aquesta iniciativa solidària.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana consi-
derada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si 

n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una de-
finició, i, si escau, notes explicatives. El diccionari vol ser una 
eina pràctica de referència per a tots els professionals que ne-
cessitin fer servir els termes bàsics relacionats amb el càncer 
i la recerca oncològica, tant en àmbits de divulgació com en 
àmbits acadèmics. Hi trobareu termes com ara biomarcador, 
braquiteràpia, dades massives, diana, immunoteràpia o teràpia 
CAR-T. Podeu obtenir el nou diccionari des d’aquest enllaç. 
(Font i il·lustració: Llengua.gencat)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dilluns 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.- Barcelo-
na. Dimarts 18 de desembre (de 09:30h a 14:30h) - A través 
d’aquesta formació, dissenyada per Montse Sanahuja, els 
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alumnes aprendran a redactar de manera clara, professiona-
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 17 de 
desembre (de 09:30h a 14:30h) - Barcelona. Divendres 21 
desembre (de 09:30h a 14:30h) - Cada cop hi ha més profes-
sionals 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.- Bar-
celona. 19 desembre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest curs, dirigit 
per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar fotografies in-
teractives, mapes per a internet, cronologies interactives, his-
tòries 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 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 empresarials. En aquest 
curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elabo-
rar un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti mar-
car un camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és a 
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i 
gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Per a més 
informació i inscripcions CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Els mitjans aconsegueixen “registres 
històrics” d’audiència gràcies al 
periodisme de qualitat
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i AMI

La crisi que viu la premsa a l’Estat espanyol s’ha vist mitigada 
gràcies a l’augment de lectors a les edicions digitals dels mitjans 
d’informació. Tot i la caiguda anual del 13,4% dels lectors en pa-
per que ha estat registrada per l’últim informe fet públic per l’AMI 
(Associació de Mitjans d’Informació). L’audiència diària dels mi-

tjans d’informació espanyols ha passat dels 6.450.000 lectors en 
paper a l’any 2017, als 5.586.000 lectors en aquest 2018.

El president de l’AMI, Javier Moll –president també de Prensa 
Ibérica, grup editor, entre d’altres, de Regió7 i Diari de Girona–, 
va clausurar la conferència anual d’aquesta entitat amb un mis-
satge d’optimisme cap al sector. “La gent aprecia la qualitat dels 
nostres continguts. Mostra d’això és que s’estan aconseguint 
registres històrics”, va assenyalar en referència a les últimes 
dades de l’estudi Claves de la información 2018.

Segons l’anàlisi, l’audiència creixerà per tercer any consecutiu. 
En concret, ho farà l’1,7% el 2018, en què aconseguirà una xifra 
total de 17,5 milions de lectors diaris. La caiguda dels ingressos 
per venda d’exemplars a la premsa escrita, s’espera que es tan-
qui en un 9,5% en aquest 2018. No obstant això, la venda de pu-
blicitat digital arriba als dos dígits en el tercer trimestre del 2018, 
fet que podria permetre sostenir la xifra de venda publicitària de 
l’exercici 2018, tot i la menor venda de publicitat en paper.

Sota el lema Continguts de qualitat, periodisme de debò, l’edició 
d’aquest any de la conferència anual de l’AMI va tenir la presèn-
cia de destacats ponents, com el periodista turc Ca Dündar; la 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

responsable de desenvolupament de negoci de Politico Europe, 
Gilhean Slater; el responsable de desenvolupament editorial 
del periòdic suec Dagens Nyheter, Martin Jönsson; la directora 
del projecte The Trust Project, Sally Lehrman, i el president de 
la comissió de llibertat de premsa de l’Associació d’Entitats Pe-
riodístiques d’Argentina (ADEPA), Daniel Dessein.

Tots van abordar temes com l’estat de la llibertat de premsa, 
l’auge de les notícies falses (fake news) i els mètodes per com-
batre-les, la importància dels continguts de qualitat o la recerca 
d’ingressos a través de les subscripcions. “El nivell dels confe-
renciants ha fet bo el lema de la conferència anual del 2018. A 
AMI pensem que junts podem aprendre els uns dels altres, per 
estar més preparats per afrontar el futur i arribar més lluny”, va 
sentenciar Javier Moll.

La part de negoci va estar representada, entre altres, pel res-
ponsable de Desenvolupament Editorial del diari suec Dagens 
Nyheter. Martin Jönsson va explicar que als països nòrdics el 
model de subscripcions resulta cada vegada més rendible, sent 
un fenomen que no para de créixer. “El 77% dels usuaris digi-
tals a Suècia paguen per alguna cosa. Hem guanyat un 30% 
de subscriptors digitals. I vam pensar que al maig el nombre de 

subscriptors de pagament podria superar al dels nostres lectors 
gratuïts”, va dir.

En el cas de Polític Europe, el creixement de les persones dis-
posades a pagar per continguts ha passat d’un 8% a un 45%. El 
seu responsable de Desenvolupament de Negoci, Gilhean Sla-
ter va desgranar algunes de les claus perquè aquest mitjà s’hagi 
convertit en els últims tres anys en el més influent d’Europa, per 
sobre de Financial Times o The Wall Street Journal. “Posem 
el focus en la conversa diària”, va assenyalar Slater. Mostra 
d’això és el projecte Brexit PRO, un projecte de notícies, alertes 
i continguts, nascut de l’interès de l’opinió pública per conèixer 
més sobre les conseqüències del que suposa la separació del 
Regne Unit de la Unió Europea.

La conferència anual de l’AMI va tenir la participació de Ca 
Dündar, el periodista turc exiliat a Berlín després d’haver estat 
empresonat per la publicació d’unes imatges que evidenciaven 
una venda d’armes de Turquia a Síria el 2014. Dündar va relatar 
tot el que va viure després de la publicació del seu reportatge, 
incloent-hi el seu intent d’assassinat o la separació de la seva 
dona, a la qual va qualificar d’«ostatge de Turquia» després 
que les autoritats li impedissin sortir de país. Malgrat tot, el pe-
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riodista, guanyador del Golden Pen de WAN-IFRA (Associació 
Mundial de Periòdics i Editors de Notícies), insisteix que no es 
pot fer res més continuar lluitant pel periodisme i la democràcia, 
en la qual segueix creient. “No és fàcil ser periodista en cap lloc 
del món, però especialment a Turquia. No podem abandonar, 
hem de continuar lluitant per defensar les nostres llibertats”, va 
defensar en la conferència 2018.

Un dels grans desafiaments dels mitjans d’informació és re-
cuperar la confiança perduda per part d’alguns lectors com a 
conseqüència de les notícies falses. Per combatre les informa-
cions no fiables des de l’àmbit dels mitjans va néixer The Trust 
Project, projecte en el qual participen, entre altres, els diaris 
espanyols El País o El Mundo.

La seva directora, Sally Lehrman, va detallar que el projecte 
neix d’una preocupació digital per oferir continguts de qualitat i 
verificats. “Comencem a fer servir un algorisme per detectar el 
periodisme de qualitat. La nostra missió és amplificar el com-
promís per la transparència perquè el públic pugui prendre les 
millors decisions, les informades. El públic intenta esbrinar qui-
nes notícies són reals i quines són falses. La idea és ser un far 
per a les plataformes i xarxes. Que siguin capaces de trobar 

notícies veraces i així arribar al públic amb garantia”, va asse-
verar Lehrman. (Foto: Europapress)
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El president de la FAPE acusa els 
periodistes de no estar exercint bé el 
seu paper de control al poder
Per Dircomfidencial

Nemesio Rodríguez, president de la FAPE (Federació 
d’Associacions de Periodistes d’Espanya), ha assegurat que 
correspon a la premsa i als periodistes el control crític del poder 
i l’exigència de la rendició de comptes sobre les decisions que 
aquest adopta, tot i que,  segons la seva opinió, els periodistes 
“no ho estem fent bé”.

Nemesio Rodríguez  ha ofert una conferència sobre “les ame-
naces a la llibertat de premsa en el segle de la comunicació” 
dins del cicle “Les llums. Il·lustració i llibertat de premsa al bi-
centenari de José Isidoro Morales”, a Huelva, en què ha enu-
merat els errors que cometen els periodistes davant els poders 
a l’hora d’exercir la seva funció supervisora.

“Els periodistes protestem, i cal fer-ho amb força, quan es ce-
lebren rodes de premsa sense dret a preguntes o quan ens 
obliguen a seguir una intervenció a través del plasma, però no 
preguntem i repreguntem quan tenim al polític a mà”, ha dit. A 
títol d’exemple, ha explicat que quan un líder polític diu que hi 
ha milions d’africans que volen venir a Europa i Espanya no pot 
absorbir-los, el deure del periodista és preguntar d’on surten 
aquestes xifres, quines proves té, de quins països procedeixen 
o on són i, en moltes ocasions, aquestes preguntes no es fan.

Rodríguez ha assenyalat que tampoc es realitza un treball 
adequat quan s’utilitzen titulars sensacionalistes per intentar 
atreure audiència, ni quan els polítics llisquen eufemismes i els 
periodistes no expliquen correctament als lectors el que estan 
ocultant darrere d’ells.
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Entre d’altres exemples, ha esmentat el cas de la “indemnitza-
ció en diferit en forma de simulació” usada per María Dolores de 
Cospedal per explicar la liquidació de  Bárcenas; el “creixement 
negatiu” de  Pedro Solbes, davant la caiguda del PIB; o la “mo-
bilitat exterior” de  Fátima Báñez, per justificar l’emigració de 
joves davant la falta d’ocupació.

Malgrat tot, segons el president de la FAPE, hi ha un costat po-
sitiu en l’auge de les notícies falses. I és que ha obligat els pe-
riodistes a “espavilar” i recordar que la seva primera obligació 
és la veritat. En definitiva, ha donat l’oportunitat als mitjans que 
aposten pel periodisme de qualitat d’oferir-se com a alternativa 
de credibilitat . “Si no som capaços d’aprofitar aquesta opor-
tunitat, les notícies deixaran de ser ‘útils i fiables’, el ciutadà 
deixarà d’informar-se i de reflexionar, el suport moral de la so-
cietat s’enfonsarà i la democràcia se’n ressentirà”, ha advertit.

Per Nemesio Rodríguez, els periodistes i els mitjans han de lluitar 
contra la que ha denominat com “plaga de la desinformació” mante-
nint un compromís ètic i deontològic amb la veritat. “La desinformació 
condiciona l’opinió dels ciutadans i la seva llibertat d’elecció fomen-
tant les seves pors, manipulant les seves creences i aprofitant-se 
de la seva ingenuïtat. La mentida no els permet actuar en llibertat”.

En la seva relació d’amenaces a la llibertat d’expressió, Ro-
dríguez ha assenyalat l’anomenada “llei mordassa” com “el re-
trocés més sensible que s’ha produït” a l’Estat espanyol, i ha 
recordat que la FAPE ha demanat reiteradament la seva dero-
gació o reforma. (Foto: AP)
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La premsa local, antídot contra la 
desinformació
Per Pepe Cerezo, director d’Evoca Media / El País

En l’imaginari col·lectiu dels EUA com a primera democràcia 
mundial, la premsa local apareix com un dels pilars fonamen-
tals que l’ha fet possible. No obstant això, han estat els diaris 
locals els que més estan patint els canvis produïts per la irrup-
ció digital. El seu declivi ha estat profundament estudiat des 
de fa anys, entre d’altres, pel Centre per a la innovació i sos-
tenibilitat dels mitjans locals de la University of North Carolina 
at Chapel Hill les conclusions es recullen en l’estudi The ex-
pandings news desert en el qual es posa manifest la gradual 
desertització de la informació local als EUA. Des de 2004 s’han 
tancat al voltant de 1.800 mitjans locals, dels quals més de 60 
corresponen a diaris, sent la resta setmanals. En paral·lel, els 
lectors de premsa escrita cauen a un ritme fins i tot més gran. 
En els últims 15 anys, la circulació total diària ha passat de 122 
milions a 73 milions.

 

La desaparició del teixit que configura la premsa local té innom-
brables conseqüències, i una de les més rellevants té a veure 
amb l’actual panorama de la desinformació. Com es constata 
en l’informe: “En una era de notícies falses i de la política de la 
divisió, el destí de les comunitats de tot el país i de la pròpia de-
mocràcia està lligat a la vitalitat del periodisme local”. I és que 
els diaris en general, però més concretament els locals, parti-
cipen en la creació d’una identitat de comunitat que fomenta 
la cohesió social i l’activisme polític de base. Ron Heifetz, pro-
fessor de la Universitat de Harvard John F. Kennedy, defineix 
els diaris com “una àncora” perquè “fixa diàriament la identitat 
col·lectiva de la comunitat, el que ens interessa i ens uneix, així 
com les lliçons apresa de la nostra història compartida”.
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Tradicionalment en el món anglosaxó els mitjans locals han 
tingut una consideració propera al servei públic. En l’informe 
The Information needs of communities realitzat en 2011 per 
la Comissió Federal de Comunicacions (FCC, per les sigles 
en anglès) així es constatava. El mateix considerava que els 
mitjans locals contribuïen a «fer llum sobre els principals pro-
blemes als quals s’enfrontaven els ciutadans, aportant-los la 
informació que necessiten per resoldre’ls». Tant és així que un 
recent article de The Washington Post alertava que la crisi del 
periodisme local s’ha convertit en un risc per a la substància de 
la democràcia i advocava al mateix temps per aprofundir en el 
model de servei públic per evitar-ho. Així mateix, la participació 
d’organitzacions sense ànim de lucre com Report for America 
subvencionen a mitjans locals perquè puguin incorporar més 
periodistes als seus redaccions, fent-se càrrec de part del seu 
salari; a més donen suport un altre tipus d’iniciatives de vo-
luntariat en escoles com és la participació de periodistes en la 
creació de periòdics escolars o podcast.

D’altra banda, cal ressaltar que la premsa de proximitat ha ac-
tuat tradicionalment com a control dels governs locals, obligant-
los a retre comptes. A més segons el Assessing Local Journa-
lism, “El buit de l’escena local està sent ocupat per mitjans més 

partidistes i menys transparents”. Quan aquest control desapa-
reix augmenten les possibilitats de corrupció. En gran mesura, 
podem dir que la devaluació del periodisme local ha estat con-
seqüència de la disminució de recursos en les redaccions, com 
a conseqüència de la transformació del negoci. En l’esmentat 
informe de la FCC també es posa l’accent en la repercussió que 
han tingut els acomiadaments de periodistes, concretament a la 
considerable disminució del nombre i profunditat de les cobertu-
res d’interès per a la comunitat. A tall d’exemple, The Baltimore 
Sun va produir entre 1999 i 2009 un 32% menys d’informacions, 
aquest percentatge puja fins al 73% si ens remuntem a 1991, 
segons un estudi del Pew Center for Excellence in Journalism, 
Assessing Local Journalism del Dewitt Center, de la Univer-
sitat de Duke, que analitza també com les retallades i acomia-
daments han tingut el seu impacte en l’empitjorament de la 
qualitat de les cobertures locals, de manera que menys de la 
meitat de les notícies proporcionades pels mitjans locals d’EUA 
són originals. Només el 17% és “veritablement local”, és a dir, 
són esdeveniments que han tingut lloc dins de la ciutat o poble.

Les dificultats del negoci digital local
Des del punt de vista del negoci, la premsa local no és aliena 
als problemes que afecten la premsa en general, trobant-se en 
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la mateixa cruïlla: un model tradicional que s’ensorra però sen-
se que el nou acabi de consolidar-se. La caiguda de la circula-
ció impresa, ha comportat la caiguda de la publicitat tradicional, 
incidint directament en la capacitat que tenien de generar co-
munitat, ja que els mitjans han subsistit, en gran mesura, grà-
cies a la publicitat de proximitat que fomentava el comerç local 
i de proximitat, fonamental també en la nova economia circular.

Per tot això, es fa necessari que els mitjans locals trobin el camí 
de la viabilitat econòmica. L’actual ecosistema publicitari reque-
reix de grans audiències i fortes inversions en recursos espe-
cialitzats i en tecnologia. Per als mitjans locals, que s’han nodrit 
d’anunciants petits i de proximitat, és encara més urgent, si és 
possible, que per a la resta del sector apostar per un model de 
negoci sostenible. Però, si bé és cert que les subscripcions digi-
tals no compensen la caiguda de la circulació tradicional, sem-
bla inevitable que les capçaleres regionals apostin per aquesta 
via alternativa. Segons dades de Des Moines, actualment es 
venen 48.000 còpies impreses diàries, podent aconseguir les 
87.000 en diumenge, el que representa un descens respecte 
al 2016 de l’27% en tan sols 24 mesos; però les subscripcions 
digitals han augmentat en el mateix període, passant dels 4.100 
als 6.000.

Als Estats Units, les grans cadenes de mitjans locals estan ex-
plorant noves vies per contenir la ràpida caiguda dels ingressos 
en paper i incrementar, al seu torn, el nombre de lectors a les 
edicions online i el dels subscriptors digitals. Tal és el cas de 
Gannett, amb presència a 109 ciutats d’EUA. Durant les passa-
des eleccions legislativa, va decidir no oferir els resultats en les 
seves versions impreses. Van dedicar l’edició impresa a l’anàlisi 
i avaluació, i a les històries i anècdotes de la jornada electoral, 
facilitant els resultats quantitatius complets en temps real en la 
seva edició digital. El seu objectiu és impulsar que els subscrip-
tors ho siguin també del digital, de manera que s’aconseguirien 
estalviar costos d’impressió. No obstant això, hi ha dubtes so-
bre l’efecte final d’aquesta estratègia ja que Gannett, igual que 
altres companyies de diaris locals, tenen una audiència molt 
envellida -al voltant d’un terç dels seus subscriptors impresos 
tenen 70 anys o més- el que vol dir que són menys procliu a 
passar-se a la seva edició digital.

En aquest context, sent fonamental la proposta de valor dife-
rencial de cada capçalera per tenir èxit en la captació i reten-
ció de subscriptors, també ho és la inversió en tecnologia i en 
recursos altament especialitzats. Nancy Lane, presidenta de 
l’Associació de Mitjans Locals d’EUA, després d’analitzar dife-
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rents models d’èxit com el de The Star Tribune, Spirited Mitja-
na, The Denver Post i The Buffalo News, considera que “s’està 
subestimat la importància de la inversió que es requereix en 
tecnologia per a l’augment de les subscripcions”.

Antídot contra la desinformació
Tot i que els mitjans en general han patit una pèrdua de con-
fiança, els diaris locals, segons la Enquesta Media Trust de 
Poynter de 2018, s’han vist menys afectats en comparació amb 
la resta. Els periodistes encara mantenen la proximitat amb els 
lectors i amb les seves fonts, cosa que els grans mitjans han 
perdut. Dades recollides, de nou pel Pew Research Center, de-
mostren que hi ha una relació directa entre el compromís cívic 
d’una comunitat i els hàbits de consums de notícies locals. És a 
dir, aquells ciutadans més actius políticament, que participen en 
voluntariat i que es relacionen més amb els seus conciutadans, 
són més propensos a utilitzar i valorar les notícies locals que els 
que estan menys compromesos amb la resta de la comunitat.

Aquestes dades coincideixen amb l’estudi realitzat pel Agora 
Journalism Center de la Universitat d’Oregon, que incideix 
en aquesta línia: El periodisme local no només compleix una 
important funció de vigilància sinó que també té un paper fo-

namental per ajudar a crear i definir un sentit de comunitat, la 
millor via per evitar la polarització. Gràcies a la proximitat, al 
coneixement i l’anàlisi més real de l’entorn, el periodisme de 
proximitat és més propici a contraposar argumentacions i a 
combatre les fake news” . Prenguem nota. (Foto: Pixabay)
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La comunicació personalitzada 
impulsa la inversió publicitària
Per Control Publicidad

El vídeo en línia i la recerca “paid’ estan impulsant el creixe-
ment de la inversió en publicitat global, ja que els anunciants 
es centren en comunicacions personalitzades i específiques. 
Així es desprèn de les previsions de l’Advertising Expenditure 
Forecast de Zenith.

Ara que els anunciants poden utilitzar el vídeo en línia i la recer-
ca “paid’ per orientar-se amb precisió mil·limètrica i enviar mis-

satges personalitzats, estan augmentant l’eficiència i l’eficàcia 
de les campanyes. Entre 2018 i 2021, la publicitat de vídeo en 
línia creixerà a una mitjana del 18% a l’any, dues vegades més 
ràpid que altres formes de publicitat d’Internet i molt per davant 
de qualsevol altre canal.

La recerca “paid’ no està creixent tan ràpidament en termes per-
centuals -creixerà a una mitjana del 7% a l’any durant aquest 
període- però en termes de dòlars contribuirà encara més al 
creixement global que el vídeo online . L’aplicació de tècniques 
d’intel·ligència artificial, el millor `targeting’ per localització, la 
integració amb l’ecommerce i l’increment de recerques” al mo-
ment “fan que aquesta mateixa recerca sigui més efectiva per 
als anunciants. Es preveu que entre 2018 i 2021, la publicitat 
en vídeo en línia creixerà en 20 mil milions de dòlars, mentre 
que la recerca “paid’ creixerà en 22 mil milions. Conjuntament, 
aquests dos canals representaran el 60% de la inversió extra 
en publicitat que se sumarà al mercat durant aquest període.

Els anunciants solen utilitzar el vídeo en línia juntament amb 
la televisió tradicional, combinant l’ampli abast de la televisió i 
l’experiència immersiva, amb la capacitat del vídeo online per 
personalitzar i optimitzar la freqüència. En conjunt, aquests dos 
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mitjans són cada vegada més importants per a les campan-
yes de creació de marca dels anunciants. La seva quota com-
binada d’inversió publicitària en ‘display media’ (és a dir, tots 
els mitjans excepte la recerca “paid’ i anuncis classificats) ha 
augmentat del 46,2% el 2012 al 48,4% aquest any. Per a l’any 
2021, esperem que la televisió i el vídeo tinguin una participació 
conjunta del 48,8% del displayglobal, una participació més gran 
que la que ha aconseguit per si sola la televisió. En conjunt, la 
televisió i el vídeo en línia estan treballant més dur que mai per 
als anunciants.

La publicitat global del ecommerce comença a accelerar-se
La publicitat de comerç electrònic (publicitat que es troba al 
costat i dins dels resultats de cerca i llistats de productes en 
sites de comerç electrònic) està ben establerta en la Xina, però 
tot just està començant a posar-se en marxa a nivell mundial. 
Zenith creu que té el potencial de transformar la forma en què 
les marques converteixen els clients en línia i la capacitat d’ in-
crementar al voltant 100 mil milions de dòlars de nova inversió 
al mercat de publicitat global.

La publicitat en ecommerce ha augmentat del 0,8% de tota la 
inversió publicitària a la Xina el 2009 a un 18,2% estimada en-

guany, impulsada per la inversió d’empreses com Alibaba per 
convertir el comerç electrònic en ingressos publicitaris. Fins fa 
poc, les plataformes de comerç electrònic fora de la Xina s’han 
centrat en gran mesura en les vendes directes als consumidors 
a costa de la publicitat, però això està canviant. Amazon va ge-
nerar prop de 5 mil milions de dòlars en ingressos per publicitat 
el 2017 en la seva totalitat, i en el tercer trimestre de 2018, els 
seus ingressos per publicitat van augmentar un 122% any amb 
any. Altres plataformes de compres segueixen el seu exemple 
invertint en les seves pròpies activitats publicitàries.

A nivell mundial, la publicitat en ecommerce està tan avançada 
com a la Xina al final de l’última dècada. Amazon va representar 
el 0,8% de la inversió en publicitat global en 2017, la mateixa 
proporció que l’ecommerce xinès va ocupar el 2009. Si el co-
merç electrònic segueix un camí similar a nivell mundial al que 
va seguir a la Xina, podria representar, el 2017, el 18% de la 
inversió global en publicitat. Això equival a més de 100 mil mi-
lions de dòlars en el mercat publicitari actual, el que represen-
ta una gran oportunitat d’ingressos per a les plataformes i una 
nova forma perquè les marques arribin als clients en el punt de 
compra. Aquests diners generalment prové dels equips comer-
cials de les marques (dels pressupostos reservats per negociar 
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amb els minoristes) en lloc de procedir dels seus equips de 
màrqueting. Per tant, són uns diners nou per a la publicitat, i 
hauria expandir el mercat sense canibalitzar els diners invertits 
en altres llocs.

Creixement constant en la inversió publicitària global
S’estima que la inversió en publicitat global creixerà un 4,5% per 
a finals d’aquest any, impulsada pels Jocs Olímpics d’Hivern, 
la Copa Mundial de la FIFA i les eleccions a mig termini als 
EE.UU. El creixement es mantindrà estable i positiu durant la 
resta del nostre període de pronòstic fins a 2021, amb un 4,0% 
el 2019, un 4,2% el 2020 i un 4,1% el 2021. Europa Central i 
Oriental serà la regió de més ràpida evolució, amb un creixe-
ment mitjà de 6,3% anual entre 2018 i 2021, impulsada per la 
fortalesa contínua a Rússia, que creix a 6,8% anual i representa 
el 39% del total regional. 

Els mercats publicitaris joves, com l’Índia, estan exercint un 
paper cada vegada més important en l’impuls del creixement 
global de la inversió en publicitat. Els mercats “madurs” -ens 
referim a Amèrica del Nord, Europa Occidental i Japó-, repre-
senten el 62% de la inversió global en publicitat aquest any, 
enfront del 75% de fa una dècada. Els mercats “en alça” -nom 

que adjudiquem a tots els mercats fora de la categoria “ma-
durs”-, contribuiran amb el 54% del creixement de la inversió 
global entre 2018 i 2021, augmentant la seva participació en la 
inversió global del 38% al 40%.
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Reconvertint la televisió en un 
nou mitjà digital multiplataforma. 
Aproximació a les realitats de les 
televisions públiques
Per Laia Capellas / Next Media
 

Convertir un mitjà tradicional en un medi transversal, digital i 
transmèdia ha estat una evolució lenta i complicada. A dia 
d’avui seguim en un paradigma de canvi on, tot i que queda 
molt per fer, les televisions lluiten per adaptar-se a la nova era 
digital. Així i tot, el core de negoci continua sent la TV tradicio-
nal i el mitjà digital un canal d’expansió i interlocució on connec-
tar amb l’audiència.

La jornada professional es va donar en el marc de la “Setmana 
del Talent Audiovisual”, una iniciativa impulsada pel Clúster Au-
diovisual de Catalunya on el talent emergent s’aproxima al sector 
audiovisual, per innovar i trobar nous formats. Així, es va inaugurar 
la primera taula rodona “La Televisió no televisiva”, com a reflexió 
sobre els beneficis i l’impacte que tenen els continguts digitals dels 
canals televisius en cadascuna de les audiències. Elena Neira va 
moderar el debat amb convidats d’Art, betevé, CCMA i RTVE.

El contingut digital televisiu s’expandeix i explora noves tendèn-
cies de gaudi de l’entreteniment. Trobem des dels més tradicio-
nals (articles temàtics o clips d’avenços), fins contingut més re-
cent ( lives, Behind the scences, preguntes i respostes, vídeos 
amb contingut extra, accions participatives, stories, vídeos 360º 
o vídeos interactius). Aquest seguit d’iniciatives noves és un 
signe més del continu creixement de les propostes interactives 
que van més enllà de la pantalla lineal.

Models estratègics
Geni de Vilar, codirectora de Mitjans Audiovisuals de la CCMA, 
presentava exemples de tipologies de contingut (prime time, 
retransmissions, magazines, actualitat, ficcions o directes digi-
tals) i com aplicar models estratègics en cada un dels casos:
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Event-cèntric: programes prime time de TV lineal, retrans-
missions i directes digitals. Tota l’estratègia gira entorn de 
l’esdeveniment:

Prèviament s’alterna contingut digital com clips extres o stories 
per motivar el consum de l’espectador.
Durant la transmissió s’usa el second screen, on l’espectador 
interactua amb el programa televisiu fent ús d’un segon dis-
positiu. En el second screen les xarxes socials com Twitter o 
Facebook són l’eina principal.

Posteriorment, es presenten també noves càpsules que d’una 
banda, donen l’oportunitat de reviure el programa i de l’altra, 
visionar el contingut després de la transmissió televisiva.

La nova sèrie de TV3 a Instagram Live, Poliamor, és un exem-
ple innovador que es basa en aquest model, on l’estratègia es 
basa en generar un esdeveniment digital en el context de la 
xarxa social d’Instagram.

Selecció i reelaboració: magazines diaris de llarga durada i 
directes digitals. Es combina contingut digital divers amb el se-
cond screen. A posteriori, es presenta el programa amb els mi-

llors retallades. Destaca el creixement de gràfics interactius per 
fer entendre millor el concepte d’un informatiu. En aquest nou 
paradigma trobem l’exemple del documental interactiu Sexe, 
maraques i chihuahues

Primer Digital: programes d’actualitat, notícies i esports. Abans, 
tota novetat es guardava per al següent telenotícies. En l’actualitat, 
un cop la notícia està contrastada i verificada es publica digital-
ment i després, són els informatius els que la transformen a un 
format més analític. En aquest cas, no hi ha second screen.

Transmedia: ficcions i contingut infantil. Compten la trama de ma-
nera lineal per la televisió i a més en l’entorn digital, presenten 
vídeos, webs, jocs interactius, contingut exclusiu i altres accions 
participatives que fan que els personatges cobrin vida a les xarxes 
socials mitjançant esdeveniments que completen l’experiència. 
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En el cas de TV3 un exemple d’èxit seria la Família dels Súpers, 
la història es transmet a la televisió i acaba amb una presenta-
ció en un concert en directe. Un altre exemple, seria El ministeri 
del temps, de RTVE, amb contingut extra transmèdia o Si fossis 
tu, que va ser un pas més enllà, fent que els propis espectadors 
fossin els que triessin el desenvolupament de la història.

Nous públics, nous mesuraments
Cada vegada són més els usuaris, principalment millennials, 
que veuen les seves sèries mitjançant dispositius mòbils i que 
prefereixen consumir només en línia i vídeo. Si el contingut con-
necta amb els espectadors, en digital la gent respondrà. Els 
públics es complementen, no convergeixen, cadascun tindrà el 
seu target però el contingut no serà exactament igual, sinó que 
es complementa per fer-lo arribar a un públic més ampli.

Si per a les noves generacions youtuberianas tot es dissol en 
una única pantalla i tothom pot ser televisió, quins mesuraments 
s’han de tenir en compte? L’èxit fins ara s’ha mesurat amb el 
share però les quotes de pantalla han caigut un 20% i no creix, 
de manera que els mesuraments de pes ja no serveixen per 
avaluar l’aportació de valor de les televisions. Rosa Alba Roig, 
responsable d’Estratègia i Participació de betevé, reivindica 

trobar una nova manera de poder analitzar l’abast de matèria, 
repensant quin tipus d’atenció, continguts i mercats volem.

En el cas de betevé, la transformació digital els va fer prendre 
consciència que no podien crear alternatives lineals sincròni-
ques pel que van canviar i van posar el contingut en el centre: 
“una producció basada en el contingut i no el la TV”, comenta 
Roig.

L’estratègia de llançament s’ha d’incorporar en el mesurament 
per arribar als usuaris, permetent treballar aspectes socials per 
tenir una relació directa amb els espectadors. Els canals digi-
tals comencen a ser concebuts com un canal més de la seva 
estructura, s’ha de “concebre la televisió no com una galeria de 
canals TDT sinó una galeria de continguts que van en verticals 
en diferents públics” comenta Alberto Fernández, del Laboratori 
d’Innovació audiovisual de RTVE. En aquesta línia es va conce-
bre Playz, La plataforma digital de contingut jove de RTVE, és 
l’exemple d’evolució després de veure l’estancament de la TV 
lineal amb el públic juvenil. I perquè això funcioni, es pregunten, 
el contingut m’ha de fer riure, pensar o emocionar? Si la respos-
ta és negativa, ja es pot descartar. Així no es pot arribar a ser 
un fenomen de masses. 
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Un exemple més de com Playz vol acostar-se a l’audiència i 
fer-la partícip de les històries dels seus protagonistes és Boca 
Nord, webserie produïda per Lavinia Audiovisual i RTVE sobre 
i per al públic adolescent. Una sèrie juvenil de sis capítols am-
bientada en un barri humil de Barcelona en què la música i 
el ball urbà juguen un paper fonamental. De tall feminista, la 
sèrie tractarà temes com la bisexualitat, el capitalisme, el xoc 
de cultures, la dependència de les xarxes socials, l’addicció a la 
pornografia o la virginitat. A més, comptarà amb una àmplia na-
rrativa transmèdia que permetrà seguir la vida dels personatges 
a través dels seus comptes en xarxes socials. Creada per Eva 
Mor i dirigida per Dani de la Orden (Barcelona, nit d’estiu, El 
millor estiu de la meva vida, Elit) i Elena Trapé (millor pel·lícula 
al Festival de Màlaga per Les distàncies), està protagonitza-
da per Begoña Vargas (l’altra mirada), David Solans (Merlí, El 
punt fred), Guillermo Campra (Águila Roja, sota la xarxa) i Júlia 
Creus (Merlí), entre d’altres.

Més enllà de la televisió tradicional
En el nou mercat digital, s’està en lluita constant per acaparar 
la màxima atenció. Però les xarxes socials de vegades no van 
a l’una amb el mitjà. En elles, on abunda la intoxicació informati-
va, es competeix amb algoritmes capaços de cridar l’atenció del 

públic i fer-los fidels a la seva plataforma però no al contingut 
que troben. Les televisions, en no ser capaces de controlar els 
algoritmes de les xarxes i per la por de perdre el domini sobre 
els seus productes, han restringit el contingut publicat en pla-
taformes com Youtube o Facebook. En realitat, la distribució 
ha d’ocórrer on hi ha els usuaris, encara que les estadístiques 
no reflecteixin tota la riquesa d’audiència ni un retorn directe 
d’inversió. Heus aquí el gran dilema de les televisions: escollir 
entre prioritzar la inversió en mitjans propis o en distribució.

Però la digitalització també aporta beneficis i expansió, com és 
el cas de Arte, que va apostar per tenir una plataforma amb 
continguts online subtitulats per poder abastar tot Europa i sortir 
de la seva zona geogràfica tradicional, explica Alexander Her-
bert,  director de Publicacions i Comunicacions d’Arte. Per a 
això, tenen una estratègia comunicativa en xarxes segmentada 
per idiomes al Twitter però una pàgina conjunta a Facebook. 
Destaca Opera Season, canal que ofereix òperes en base a 
acords amb teatres de tot el continent. Un altre cas és l’ús mul-
tiplataforma del Canal 24h a Youtube i de les xarxes socials del 
programa OT, de RTVE, que ha aconseguit més èxit que el seu 
format lineal.
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De moment, cada mitjà televisiu està en recerca de trobar la 
seva millor manera d’arribar i atrapar a l’espectador, tot i que 
encara s’està arriscant poc i es manté una visió majorment 
clàssica. (Gràfic: Comedia.cat; foto: CCMA)
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La cursa dels mitjans locals i els 
joves
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

Tinc una certa debilitat per la manera de treballar dels editors 
dels països nòrdics. Com investiguen, com s’avancen, com 
ideen nous models de comunicació i, sobretot, com se les en-
ginyen per posar en pràctica –i amb èxit– nous models de nego-
ci dels mitjans i el respecte que tenen per la proximitat.

Recordo que ara fa un any un alt càrrec del grup noruec Schibs-
ted assumia amb naturalitat que ells havien estat capdavanters 

en utilitzar el vídeo vertical en els seus mitjans. Va ser rotund 
en l’afirmació que els diaris han de desenvolupar un format de 
vídeo en vertical per fer front al nou desafiament: explicar his-
tòries al mòbil per a la gent jove que vol informar-se ràpida-
ment. I va ser humil: hem après a fer-ho.

Els editors estan davant l’obligació de lluitar al voltant de la disrup-
ció constant que planteja la seva feina. Com ha fet els dos darrers 
anys aquest grup de mitjans escandinau que va dur a Espanya 
el 20 Minutos, els editors per força han iniciat una era de canvis 
profunds en les seves estructures, en el seu model de negoci i en 
la mateixa producció, cada vegada més multiplataforma.

I ja que parlo de Noruega, els diaris d’aquell país diuen que van 
explicar el 1912 que la bandera noruega es va plantar al pol 
Sud per primera vegada, i ho van fer 80 dies més tard! Segur 
que a casa nostra tenim un munt d’exemples semblants. Però, 
des de mitjans dels anys 90, les tecnologies emergents ho han 
canviat tot, agafant la majoria d’editors amb el peu canviat. 
L’avi em deia que llegint el diari obtenia tota la informació. Ara, 
en aquest món nou, la informació la comparteixo i sé on puc 
trobar-la en cada àrea. Jo mateix, abans llegia el diari quan es-
morzava; avui veig el telèfon 50 vegades per dia, pel cap baix.
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Reconeguem que hi ha una sobrecàrrega d’informació que els 
editors, com a mitjans, han de poder gestionar. Això vol dir que 
els mitjans de comunicació han de narrar històries i organitzar 
les seves redaccions de manera integral, que cridin l’atenció, 
perquè estimo que el consum de notícies del futur immediat 
serà així.

Em fixo en que un bon nombre de mitjans de proximitat cata-
lans, ben conduïts per les associacions empresarials, no tenen 
res a envejar a mitjans d’un abast més gran, econòmic i de difu-
sió. Els mitjans de proximitat catalans han descobert els joves i 
a més s’adonen que el jovent vol saber el suficient per ser part 
de la conversa, però tenen problemes per llegir les notícies i 
trobar-les als mòbils. El desafiament que ja fa un any va agafar 
el grup Schibsted va ser aprendre a explicar històries al mòbil 
per a la gent que vol informar-se ràpidament. Bàsicament, fins 
aquell moment molts havien tractat de transformar la forma del 
desktop de l’ordinador al mòbil, i això es va demostrar que no 
era sostenible: calia fer-ho millor. I es va fer.

Aquesta incorporació del vídeo en la informació que ja estan 
posant en pràctica alguns editors de proximitat és veritablement 
pujar al carro guanyador. Els joves poden optar per dues for-

mes de comportament: es pot anar a YouTube i a Netflix, o es 
pot anar a les xarxes socials. Com sigui, la televisió lineal està 
declinant ràpidament: els joves volen veure-la quan en tenen 
ganes o temps, no en un horari determinat. Vet aquí el perquè 
els mitjans han de posar molt d’esforç actualment en tractar 
de desenvolupar una estratègia de vídeo que, ara com ara, es 
demostra que ha de ser vertical, amb una navegació ràpida, 
històries bones i publicitat en disseny també vertical. Els vídeos 
han de ser curts, d’un minut, només, el que obliga a explicar 
una història igualment en un format comprimit. I a captar els 
joves.

Per bé o per mal, el periodisme també té a veure amb les xi-
fres i cada periodista té a veure en com circula una informació, 
quin és el seu engagement i com li va a les xarxes socials. 
L’avantatge de la premsa de proximitat és que disposa de no-
tícies “de casa”, diferents, però també creatives. Ho sap i se 
n’aprofita. Humilment, aquesta premsa nostra ha d’agafar ca-
rrera.

I encara hi ha feina per davant. El proper repte de la premsa 
local de Catalunya és iniciar com més aviat millor el procés de 
desenvolupar un nou ADN de producte impulsat per dades, que 
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passi de la narrativa “un a molts” a “un a un”, com va dir ara fa 
un any Torry Pedersen, del grup Schibsted, quan va fer la pro-
posta noruega per a renovar els models digitals. Una cosa així 
com repensar el periodisme perquè es converteixi en alguna 
cosa personal per a l’usuari i, en el cas local, a més, propera. I 
anar fent camí. (Infografia: Valldalbaidi)
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