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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els mitjans convencionals segueixen tenint un paper de pes en els consumidors espanyols
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El periodisme està excessivament obsessionat amb les coses brillants?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els espanyols prefereixen un Internet lliure

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La professió periodística normalitza les pressions: 8 de cada 10 dircoms les exerceixen

NOVES EINES
Aquestes són les apps favorites dels millennials i de la Generació Z

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
L’any del periodisme accionable (local)

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Augmenta l’interès pels continguts en línia de pagament i s’estabilitza el paper
TRIBUNA: L’estrany cas de la professió periodística
ENTREVISTA: Iñaki Gabilondo: “No es pot no pagar per la informació”
ANÀLISI: Com un laboratori per a les notícies. Experimentant amb el periodisme 
DOSSIER: La comunicació mòbil
OPINIÓ: Les notícies locals fracassen de bones maneres
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El Butlletí us desitja Bones Festes i que el 2019 estigui ple 
de bones notícies! Tornarem el dia 11 de gener 
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Els mitjans convencionals segueixen 
tenint un paper de pes en els 
consumidors espanyols
Per Ipmark

Dimecres es van presentar els resultats de la primera edició 
de BrandZ Medios, estudi realitzat per GroupM al costat de 
Kantar Milward Brown i que porta al terreny dels mitjans a Es-
panya la metodologia de l’informe global BrandZ, amb l’objectiu 

d’analitzar la rellevància, diferenciació i notorietat que aporten 
aquests i, per tant, millorar la seva planificació. A grans trets, la 
televisió en obert lidera a notorietat, les xarxes socials en dife-
renciació i la ràdio en rellevància.

És precisament “el ben parada que ha sortit la ràdio” en les 
diferents fases d’anàlisi de l’estudi, una de les grans sorpreses 
d’aquest, van indicar els seus responsables. De fet, de les tres 
variables que es tenen en compte, la ràdio és la segona per 
notorietat, darrere de la televisió en obert i per davant dels dia-
ris impresos, i la primera en rellevància, davant de la televisió 
en obert i les xarxes socials. Amb això, l’informe posa en relleu 
que, tot i la digitalització, els mitjans convencionals continuen 
tenint un pes important en la població pel que fa a notorietat i 
rellevància. No obstant això, en el tercer dels elements d’anàlisi 
de l’estudi, la diferenciació, el domini és clarament dels mitjans 
digitals, amb les xarxes socials al capdavant, seguides de pla-
taformes com YouTube, plataformes de ‘streaming’ i subscripció 
de pagament i , en quart lloc, webs informatives.

En aquesta primera edició, l’estudi s’ha centrat en l’anàlisi de 
quinze mitjans, des dels tradicionals, com la televisió en obert, 
diaris, revistes, ràdio, etcètera, als més actuals, com xarxes 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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socials, plataformes de vídeo o ràdio digital, etcètera. En pos-
teriors treballs, han indicat els seus responsables, l’objectiu és 
baixar a l’anàlisi per suports.

Millennials i mestresses de casa
Entre altres dades, l’estudi assenyala que, si bé s’associa als 
millennials amb un consum de mitjans digital, per a ells la te-
levisió segueix sent el mitjà principal, o que les mestresses de 
casa estan “enganxades” a les xarxes socials, de les que fan 
un ús equiparable al que fan de la televisió convencional però, 
a més, són un mitjà definitiu de cara a generar consideració 
de compra d’una marca. També que, com s’apuntava anterior-
ment, l’anomenada Generació X situa a la ràdio com el mitjà 
amb el qual està més satisfeta i en què més confia, o que per 
a ”baby boomers”, els webs d’informació a Internet i les xarxes 
socials són claus de cara a prendre una decisió de compra.

“Les dades que es desprenen d’aquest estudi ens mostren que 
la imatge i poder dels mitjans influeixen de manera considera-
ble en l’ús i valor de les mateixes. I d’aquí sorgeix BrandZ Me-
dia: l’aplicació de BrandZ i la seva anàlisi als mitjans de comu-
nicació, tractant-los com a marques”, explica Jon Artolozaga, 
director de GroupM Intelligence.

El lector pot veure i escoltar en vídeo la presentació d’aquest 
estudi. CLIQUEU AQUÍ 
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https://www.youtube.com/watch?v=XIXgrEJVb0A
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www.firabarcelona.com

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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El periodisme està excessivament 
obsessionat amb les coses brillants?
Per Reuters Institute

El periodisme s’ha obsessionat amb la innovació liderada per 
la tecnologia i ha de centrar-se en els enfocaments estratègics 
per a la participació de l’audiència, la narració de contes i el 
desenvolupament empresarial, segons un nou informe. 

L’informe és la primera investigació del Projecte d’Innovació de 
Periodisme: un estudi de 12 mesos de l’Institut Reuters per a 
l’Estudi del Periodisme. Es basa en l’anàlisi de discussions amb 

39 innovadors destacats del periodisme, que representen 27 
editors de notícies, en 17 països.

La investigació examina els reptes i els obstacles de la inno-
vació periodística a què s’enfronten les marques de notícies 
llegides i els punts de venda digitals. El Projecte d’Innovació en 
Periodisme pretén desenvolupar directrius i marcs per a pràcti-
ques d’innovació sostenible, aplicables a entorns diversos.

Les troballes clau de l’informe 
• El periodisme ha de deixar d’implacablement perseguir “coses 
brillants i brillants” a costa de conceptes bàsics com ara contin-
gut, desenvolupament empresarial i públic.

• Molta innovació s’ha centrat massa en els reptes de distribució 
a costa del contingut i el desenvolupament empresarial, i els 
riscos que deixen els editors depenen de les plataformes.

• La indústria ha de fomentar la innovació sostenible mitjançant 
el desenvolupament d’estratègies a llarg termini.

• La majoria dels punts de venda legals globals reconeixen que 
han de “frenar” i pensar més estratègicament, tot i que els més 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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petits editors de notícies digitals en l’estudi depenen de la in-
novació.

• La cerca més estricta de la tecnologia pot conduir a resultats 
negatius no desitjats.

• Hi ha una manca de claredat sobre el que significa la innova-
ció dins del periodisme.

Julie Posetti, autor de l’informe, Cap a un model sostenible de 
periodisme: La innovació en una època de canvi perpetu,  
va dir: “Aquest informe demostra el despertar d’alguns líders 
digitals destacats de la indústria davant les conseqüències no 
intencionals “de la innovació periodística liderada per tecno-
logies [com] l’assetjament en línia dirigit a dones periodistes, 
desinformació viral i els riscos de seguretat que plantegen als 
periodistes i les seves fonts per violacions de privadesa que 
impliquen tecnologies digitals. L’informe també posa de relleu 
l’enginy de la necessitat dels països en desenvolupament, que 
és nou per a aquest tipus de projectes”.

Els investigadors van argumentar que la innovació distreu el 
periodisme dels seus objectius bàsics. Aquest estudi treu la na-

rració i correm el risc d’oblidar qui som. Aquest és el repte més 
gran”, va dir Kim Bui, director de The News Breaking News Au-
dience i Innovation a la  República d’Arizona, als Estats Units.

Francesca Donner,  directora de la Iniciativa de Gènere del New 
York Times va  comentar: “Hem de frenar i prendre decisions 
molt conscients”. 

Un altre participant, Maria Ressa, directora general i redacto-
ra executiva de Rappler.com, va advertir sobre la dependèn-
cia excessiva de les plataformes. Ella va dir: “El motiu pel qual 
l’oxigen ha estat eliminat dels nostres negocis és perquè s’ha 
anat a distribuir sense cap tipus de contingut. Com ho redefinim 
perquè les plataformes no ens mengin vius?”

El Projecte d’Innovació en Periodisme pretén desenvolupar una de-
finició informada de la innovació en periodisme; recopilar i compartir 
estudis de casos centrats en les bones pràctiques de periodisme 
innovador; i desenvolupar un marc per donar suport a la innovació 
periodística sostenible i mesurable en una varietat d’entorns. 

Us recomanem l’entrevista amb Julie Posetti, gravada en Fa-
cebook Live. També podeu llegir l’informe complet Cap a un 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/time-step-away-bright-shiny-things-towards-sustainable-model-journalism-innovation-era
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/time-step-away-bright-shiny-things-towards-sustainable-model-journalism-innovation-era
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/facebook-live-journalism-and-innovation
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/facebook-live-journalism-and-innovation
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model sostenible de periodisme: La innovació en una època 
de canvi perpetu, de Julie Posetti, CLICANT AQUÍ  (Fotografia: 
BBVA OpenMind)

La premsa mundial condemna 
batudes policials en contra de grups 
de mitjans a Espanya
  

L’Associació Mundial de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-
IFRA) i el World Editors Forum (WEF), condemnen els intents 
de la policia de confiscar documents i equips de l’agència de 
notícies Europa Press i el diari Diario de Mallorca, actes que 
arrisquen a exposar a fonts periodístiques en relació amb un 
cas de corrupció d’alt perfil a l’illa. 

La policia va aplanar la seu de l’agència de notícies Europa 
Press i el diari Diario de Mallorca el dimarts 11 de desembre 
amb la intenció de confiscar material sensible que podria con-
duir a l’exposició de fonts d’informació, un moviment que as-
senyala un clar atac a la llibertat de premsa. Es va iniciar una 
investigació criminal contra Europa Press centrada en la seva 
seu a les Illes Balears, on els fiscals demanen documentació i 
actius corporatius relacionats amb els informes de l’agència de 
notícies sobre l’anomenat “cas Cursach”. 

Segons els informes, la policia va exigir el telèfon mòbil d’un 
periodista d’Europa Press, juntament amb tota la documen-
tació relacionada amb la història. Al periodista també se li va 
negar el dret a buscar assessoria legal. Els periodistes de Dia-
rio de Mallorca es van negar a lliurar la informació sol·licitada 
pels agents de policia sobre la base del dret a no divulgar les 
fonts periodístiques, així com el dret fonamental a la llibertat 
d’informació. El Jutjat d’Instrucció ha sol·licitat al periodista que 
dirigeix la investigació de Cursach que comparegui davant el 
tribunal, també confiscant el seu telèfon mòbil. Europa Press 
i Diario de Mallorca van llançar posteriorment els seus propis 
procediments legals.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_1803.pdf
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“Estem consternats que la policia hagi soscavat la llibertat de 
premsa en intentar confiscar material periodístic que corre el 
risc d’exposar informació sobre fonts confidencials,” va dir Vin-
cent Pèyregne, CEO de WAN-IFRA. “La protecció de les fonts 
és fonamental per a la professió del periodisme: sense ella, 
els mitjans no poden operar de manera independent o esperar 
que la confiança pública s’imposi. Donem suport plenament a 
Europa Press i Diario de Mallorca en la seva lluita legal, i exi-
gim a les autoritats espanyoles que cessin les seves investiga-
cions criminals, tornin els materials confiscats i renovin el seu 
compromís de defensar, en lloc de criminalitzar, el periodisme.” 
(Font: Wan-Ifra)

L’atur entre periodistes descendeix 
per cinquè any consecutiu

l’Informe anual de la professió periodística d’enguany relata 
que l’atur a la professió relativitza la seva sagnia i reprèn una 
certa estabilitat després de les retallades experimentats en 
els últims anys. Aquest informe recull les dades aportades pel 
Servei d’Ocupació Pública que indiquen que entre els mesos 
de setembre de 2017 i de 2018 l’atur entre periodistes registra 

un descens del 4,3%. Això suposa el cinquè descens conse-
cutiu des que el 2013 el nombre d’aturats assolís la seva xifra 
màxima. Pel que fa a aquest últim any, i si dividim, el nombre 
d’aturats per sexe, la pitjor part se l’emporten les dones, amb un 
63% del total, enfront del 37% dels homes.

A més, s’ha mostrat una especial preocupació per la situació 
dels periodistes que exerceixen com a autònoms al nostre país. 
Luis Palacios, director d’aquest informe ha posat èmfasi en 
l’augment -de 11 punts respecte a l’any passat- del nombre de 
treballadors per compte propi que han de recórrer a un treball 
extra per complementar els seus ingressos. Cal destacar que 
el 26% dels periodistes espanyols treballen com a autònoms, 
enfront del 74% que consten com contractats.

Una altra de les variables que s’estudien en aquestes pàgines 
es troba l’assetjament en l’entorn laboral. El 63% dels homes i 
les dones estan d’acord en que l’assetjament en l’entorn laboral 
dels periodistes és poc freqüent. No obstant això, els percen-
tatges varien a l’hora d’establir la procedència. El 67% de les 
dones, enfront del 41% dels homes, creuen que l’assetjament 
prové de jerarquies laborals superiors.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Quan s’aborda la situació laboral dels enquestats, el 65% dels 
acabats de llicenciar o menors de 30 assegura estar treballant. 
Aquest percentatge es complementa amb el 18% que es troba 
en pràctiques i el 17% que busca feina. En aquest sentit, el 77% 
dels que han trobat una ocupació asseguren estar contractat, 
una àmplia majoria amb contracte temporal; la resta ho fa com 
a autònom.

Pel que fa a retribucions es refereix, el 5% no reben cap ingrés, 
enfront del 12% que perceben 300 euros o menys, l’11% ingressen 
entre 300 i 500 i el 27% ingressen entre 500 i 1.000. El 33% restant 
assegura cobrar entre 1.000 i 1.500 euros. (Font: Prnoticias)

La justícia dona la raó al treball 
periodístic del setmanari L’Ebre

Els periodistes Joaquim Rambla, editor del Setmanari L’Ebre, i 
Josep Maria Arasa, director del periòdic fins a l’any 2016, així 
com l’empresa editora, Setmanari L’Ebre SL, han estat absolts 
dels delictes de calúmnies per escrit i amb publicitat de què els 
acusava l’alcalde de Batea, Joaquim Paladella, en una sentèn-
cia que subratlla que les informacions que van motivar la quere-

lla eren veraces, fruit d’un treball periodístic avalat pel dret a la 
informació, i constataven unes reunions i uns moviments, des-
tinats a la supressió del concert amb la Fundació Privada Terra 
Alta Segle XXI i a la construcció d’un nou centre de rehabilitació 
a Batea amb fons de la càpita assignada a l’Hospital de Móra 
d’Ebre, que van existir i que de fet van ser objecte d’una inves-
tigació judicial per la qual Paladella va haver de declarar com a 
imputat per uns presumptes delictes de prevaricació i de nome-
nament il·legal de càrrec públic, com recorda la sentència, tot i 
que finalment es va decretar el sobreseïment provisional de les 
actuacions per falta de proves.

La sentència absolutòria valora que els articles publicats a 
L’Ebre, escrits per Joaquim Rambla i publicats entre el desem-
bre del 2014 i el maig del 2015, van utilitzar mètodes periodís-
tics lícits i van fonamentar-se en el contingut d’informes interns 
(del sistema de Salut) que formaven part del procediment ju-
dicial contra Paladella i que podien abocar clarament dubtes 
sobre la regularitat de la destinació del diner de la càpita. 

Rambla i Arasa han comparegut en roda de premsa per cele-
brar la sentència i lamentar tot el procés, encoratjant els pe-
riodistes a “no atemorir-se”. “Si van a per nosaltres per la via 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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penal, cal defensar-se des del primer dia, per evitar que acaben 
amb la nostra professió”, van afirmar. (Font: L’Ebre)

Zeta reparteix 8,5 milions de benefici 
en plena crisi de la companyia

En els últims mesos, el procés de venda del Grup Zeta s’ha 
convertit en el gran protagonista del sector. Diversos han estat 
els noms que han destacat en aquest procés de compra -com 
Prensa Ibérica, Vocento o Mediapro- tot i que les converses 
es mantenen congelades. Un dels motius és la difícil situació 
econòmica que travessa el grup que presideix Antonio Asensio. 
En relació als comptes del grup, Zeta ha repartit 8,5 milions de 
dividend en ple procés de venda. 

Aquest repartiment de beneficis entre els accionistes de la com-
panyia es reflecteix en els comptes corresponents al 2017, tot 
i haver tancat l’any amb pèrdues i no amb beneficis: el grup 
va passar de generar una mica més de 5 milions de beneficis, 
a signar 20,6 milions d’euros en pèrdues. Les raons se cen-
tren en un descens dels seus ingressos totals, tant en la venda 
d’exemplars, com en els ingressos per publicitat.

En els últims anys, el Grup Zeta s’ha vist obligat a reestructurar 
el seu deute bancari en diverses ocasions i cal recordar que el 
termini per pagar una part d’aquest deute venç a finals d’aquest 
mes de desembre. No obstant això, el deute total del grup su-
pera els 102 milions d’euros i estén el seu venciment fins a l’any 
2025. (Font: Crónica Global)

La premsa gratuïta manté el tipus a 
Barcelona

L’Enquesta de Serveis Municipals 2018 de l’Ajuntament de 
Barcelona indica que, de la població que llegeix premsa diària-
ment (un 56,6%), el 10,1% consumeix periòdics gratuïts, només 
per darrere de La Vanguardia (50,4%), El Periódico (28,4%), 
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l’Ara (15,7%) i El País (15,5%), i per sobre dels diaris espor-
tius (9,1%) i capçaleres com El Punt Avui (5,7%) o la tríada El 
Mundo-ABC-La Razón (4,9%). L’Enquesta de Serveis Munici-
pals 2018 de l’Ajuntament es va realitzar entre el 3 d’abril i el 
6 de juliol amb una mostra de 6.000 entrevistes domiciliàries.

El sector de la premsa gratuïta majoritàriament se’l reparteixen 
20 Minutos i la xarxa Línia Barcelona amb les seves deu edi-
cions, una per districte de la ciutat. Aquesta segona té més for-
ça en districtes menys cèntrics com Nou Barris, Sant Andreu o 
Horta-Guinardó, on 20 Minutos té una presència molt testimonial.

El districte on millor funciona la premsa gratuïta és Nou Barris, 
consumida per un 16,9% dels enquestats, i Sant Andreu, amb 
un 16,3%. En ambdós casos només es veu superada per La 
Vanguardia i El Periódico. Per la seva part, a Horta-Guinardó 
els lectors de periòdics gratuïts són el 13,5%; a Ciutat Vella el 
13,4%; a Sant Martí, el 12,2%, i a Sants-Montjuïc, el 10,9%. 
Per sota de la mitjana global de la ciutat en consum d’aquest 
tipus de mitjans es troben els districtes de Les Corts, amb un 
6,4%, l’Eixample, el 6,2%; Gràcia, el 4,4%, i tanca Sarrià-Sant 
Gervasi amb el 2,1%. (Font: Comunicació 21 - foto: Framepool 
& RightSmith Stock Footage)

La Voz de Galicia prepara ajustos per 
als seus 300 treballadors

La Voz de Galicia, el diari gallec més important, prepara retalla-
des. La direcció i els treballadors han començat a negociar el nou 
conveni col·lectiu i l’editora ha proposat una minoració salarial 
que oscil·la entre el 12,5% i el 14,5% en funció de la nòmina dels 
seus 336 treballadors i el compromís de mantenir el 80% dels 
treballadors actuals, segons expliquen fonts del sector.

D’aprovar-se aquesta minoració, la plantilla del diari gallec tor-
naria a veure disminuïda la seva retribució econòmica, ja que 
en l’anterior conveni es van aprovar unes rebaixes del 8,5%, 
9,5% i del 11,5% que segueixen vigents, si bé mai s’han aplicat 
totalment, ja que en els últims anys l’empresa ha destinat part 
dels beneficis a suavitzar-les. Les minoracions, en qualsevol 
cas, no són acumulatives entre convenis. De forma paral·lela, 
l’empresa ha obert un procés de baixes incentivades en el qual 
s’ofereixen 28 dies per any treballat.

Tot i que La Voz de Galícia és dels pocs diaris que poden pre-
sumir de tenir els comptes sanejats i de no haver fet cap ex-
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pedient de regulació d’ocupació (ERO), la capçalera s’ha vist 
igualment afectada per la caiguda del paper i del negoci tra-
dicional en línia amb la resta del sector. Segons els comptes 
dipositats al Registre Mercantil, l’any passat l’editora va facturar 
47,9 milions d’euros i va obtenir un benefici net de 1,2 milions. 
(Font: El Confidencial)

Axel Springer Espanya tanca la 
revista Nintendo

La revista Nintendo s’acomiada dels quioscos. Axel Springer, el 
grup editor que s’encarrega de la publicació a Espanya, deixa 
d’editar-la per la forta caiguda de les vendes en paper, segons 
expliquen fonts del sector. L’editora, que ja ha comunicat la de-
cisió als treballadors, ha tancat aquests dies l’últim número de 
la publicació, que veurà la llum a començaments de la setmana 
que ve. Per al seu comiat, Axel Springer ha inclòs un editorial 
explicant la decisió als lectors. La revista, en circulació des de 
1992, es publica de forma mensual, no té edició web i està es-
pecialitzada en informació sobre els videojocs de Nintendo.

Igual que altres capçaleres impreses, Nintendo ha patit en carn 
pròpia la crisi que travessa el negoci tradicional i se suma a la 
llista de revistes que han deixat de publicar-se en els últims 
anys, com Tiempo o Interviú. (Font: El Confidencial)

Javier Monzón al capdavant de Prisa 

Javier Monzón és el nou president de Prisa en substitució de 
Manuel Polanco. Ell mateix ha estat qui ha proposat al Con-
sell d’Administració al seu substitut que fins ara, exercia com 
a vicepresident de la companyia. Després d’aquests canvis, 
Manuel Polanco assumirà la presidència dels consells de tres 
dels pilars bàsics de Prisa: l’editorial Santillana, el diari El País 
i Prisa Ràdio. Mentrestant Javier Monzón tindrà com a principal 
focus d’actuació una futura ampliació de capital i la gestió dels 
moviments entre accionistes, protagonitzats, principalment per 
Amber Capital, màxim accionista de la companyia (27% de les 
accions) que estudia la possibilitat de llançar una opa.

Aquests canvis no afectaran la gestió de la companyia que té 
com a màxim responsable a Manuel Mirat. Ell seguirà al coman-
dament de les decisions administratives, encara que canviarà 
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Manuel Polanco per Javier Monzón. Junts hauran de gestionar 
els reptes d’aquest nou any que està per començar i en el qual 
jugaran un paper important els principals accionistes i les prin-
cipals marques de la companyia, com és el cas de Santillana. 
(Font: Prnoticias)

Mor Joana Biarnés, la primera 
fotoperiodista 

Joana Biarnés, considerada la primera fotoperiodista del pais, 
ha mort als 83 anys a Barcelona d’una aturada cardíaca. Biar-
nés, que va néixer a Terrassa el 1995, va ser pionera en l’ofici 
i va cobrir els principals esdeveniments esportiu i socials de 
l’Espanya del segle XX. Va immortalitzar amb la seva càmera  
a grans personatges de la història com Salvador Dalí, Luis Bu-
ñuel, Clint Eastwood o The Beatles, als quals va retratar en la 
seva visita a Madrid el 1965.

Filla del també fotoperiodista esportiu Joan Biarnés, es va con-
vertir en la primera dona en aquest ofici a Catalunya i Espanya 
a principis dels anys 60 del passat segle quan va entrar al  dia-
ri  Pueblo, on va treballar amb periodistes com Raúl del Pozo, 

Jesús Hermida, Tico Medina o José Antonio Navas. La funda-
ció que representa a la fotògrafa, Photographic Social Vision, 
ressalta que va ser una dona “lluitadora, bondadosa, coherent, 
humil, generosa, intel·ligent, amb valors i principis, justa, respe-
tuosa”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El diari lleidatà La Mañana fa 80 anys

La Mañana, diari associat a l’AMIC, compleix 80 anys de la seva 
fundació. La fita converteix al diari degà de les Terres de Lleida 
en una de les principals fonts d’informació sobre l’evolució de 
la societat lleidatana de les darreres dècades. Amb l’objectiu de 
celebrar l’esdeveniment, l’Institut Estudis llerdencs –que acull 
l’hemeroteca més nodrida de Lleida- és el marc de l’exposició 
“La portada / 80 anys de La Mañana: 80 anys de Lleida”. 
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L’espai mostra les principals portades del diari d’aquestes vuit 
dècades, que igualment són reflex de com les mateixes tec-
nologies de la informació han anat variant, des de la compo-
sició en plom, la introducció de les linotípies, l’offset i l’actual 
digitalització de tots els processos de difusió. Els visitants de 
l’exposició (oberta fins el 27 de gener) es poden endur un pes-
sic d’aquesta història a través d’una edició, en paper premsa, 
d’una selecció de les portades més significatives de la vida dels 
lleidatans. (Font: Redacció AMIC – foto: territoris.cat))

A Vox no necessiten als mitjans 
perquè les seves xarxes socials 
“tenen més abast”
Segons el responsable de comunicació de Vox, el partit lide-
rat per Santiago Abascal ha assolit els resultats d’Andalusia tot 
i el “veto mediàtic” patit durant els últims tres anys. Aquesta 
absència de presència a les grans capçaleres els va obligar a 
projectar els seus missatges en les xarxes socials i, d’aquesta 
manera, arribar de forma directa als seus públics. Fins ara, 
el gran altaveu de Vox han estat els seus perfils a YouTube 

(61.000 subscriptors), Instagram (121.000 seguidors), Face-
book (212.000 m’agrades) o Twitter (155.000 seguidors).

El portaveu d’aquest partit, Manuel Mariscal, afirma que “en el 
cas de Vox, els mitjans de comunicació no són importants. No 
els necessitem. Tot el que hem aconseguit, ho hem aconseguit 
per nosaltres mateixos”. (Font: Dircomfidencial)
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Els espanyols prefereixen un Internet 
lliure
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

  
La ciutadania és molt crítica amb les mesures que contempla 
la nova regulació sobre propietat intel·lectual a Espanya i Eu-
ropa i que podrien arribar a implantar-se si aquestes normes 
s’aproven definitivament.

Així es desprèn dels resultats de l’estudi Els espanyols i la lli-
bertat d’expressió a Internet davant la reforma del copyright a 
Espanya i Europa, realitzat per GAD3 per a la Plataforma en De-
fensa de la Llibertat d’Informació (PDLI).
Tres de cada quatre enquestats (74%) es mostren contraris al fet 
que el Govern de l’estat pugui tancar webs sense autorització ju-
dicial, com preveu la nova Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) per 
una esmena pactada a última hora per PP, Ciutadans i PSOE.

Set de cada deu (69%) espanyols opinen que els polítics utilit-
zen la propietat intel·lectual com a coartada per retallar la lliber-
tat d’expressió a Internet. Els entrevistats més joves (de 18 a 44 
anys) són els que opinen això en major mesura.

Quant a la responsabilitat sobre els continguts d’Internet, la so-
cietat considera que ha de recaure en qui els pugi: que a les 
xarxes socials són els propis usuaris, i no fer a les plataformes 
d’Internet el responsable primer del que facin, diguin o com-
parteixin els usuaris. Així ho consideren tres de cada quatre 
espanyols (76%).

Aquesta opinió de la ciutadania coincideix amb la preocupació 
de la  PDLI i altres organitzacions europees i globals de defen-
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sa dels drets digitals sobre la possibilitat que les xarxes socials 
i altres plataformes d’Internet es converteixin en òrgans privats 
de control de continguts.

També els espanyols comparteixen la valoració negativa de 
la PDLI i aquestes organitzacions cap al que s’ha anomenat 
“màquina de la censura”: prefereixen que la decisió de bloque-
jar continguts del web sigui presa per jutges en lloc de filtres 
automàtics o algoritmes.

L’estudi presentat aquest dimarts forma part d’un conjunt 
d’iniciatives promogudes per la PDLI contra les reformes del 
copyright a Espanya i Europa, entre d’altres, un Manifest contra 
la Llei de Propietat Intel·lectual, subscrit per organitzacions de 
periodistes, empreses d’Internet i editors o especial web amb 
testimonis d’experts, anàlisi legal i continguts divulgatius expli-
cant l’abast d’aquestes normes.

Us podeu descarregar l’informe íntegre de GAD 3, CLICANT 
AQUÍ   (Foto: El Diario Vasco)

Assignació de la Generalitat als 
mitjans digitals
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endesa.com

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

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer la resolució 
sobre la concessió de subvencions estructurals a mitjans digi-
tals que utilitzen com a llengua principal el català. Per a aquest 
any havia reservat una assignació d’1,92 milions d’euros entre 
la premsa d’Internet, cada vegada més nombrosa a la regió i, 
en determinats casos, molt dependents d’aquests fons. Aques-
ta partida és superior a la destinada a ràdio i televisió.

El pressupost previst per a aquest tipus d’ajudes al ric ecosiste-
ma mediàtic català està en línia amb el del 2017. Aquestes van 
romandre bloquejades durant la intervenció de comptes de la 
Generalitat en el marc d’aplicació de l’article 155 de la Consti-
tució Espanyola, la qual cosa va provocar que no es cobressin 
fins a finals del passat estiu.

Cal destacar dos aspectes en aquest últim repartiment, que 
s’assigna en funció de paràmetres com l’audiència o el nombre 
de periodistes en plantilla: d’una banda, l’augment en la relació 
de mitjans beneficiats, que ha passat de 95 a 110; i de l’altra la 
important reducció de les aportacions individuals. Tal és el cas 
de Nació Digital; d’acord amb la resolució de la Conselleria de 
Presidència del Govern al mitjà li correspon una assignació de 
127.136 euros per al foment del català, la subvenció més gran 

entre el centenar de capçaleres digitals, encara que és un 30% 
inferior a la de fa un any, quan va rebre 182.209 euros.

La Generalitat rebaixa l’ajut a El Punt Avui, a l’edició digital del 
qual atorgarà 80.579 euros, enfront dels 102.416 euros del 
2017. Amb tot, la major reducció recau sobre el diari Ara, que 
fa un any es va beneficiar de 184.406 euros i ara veu caure 
aquesta assignació en un terç, fins als 123.307 euros.

La llista de publicacions inclou Vilaweb.cat, que accedeix a 
100.234 euros, un 20% menys; o elmon.cat, amb 43.759 euros 
(-32%). Elnacional.cat de José Antich és dels pocs digital que 
experimenta un augment en les ajudes, ja que el Govern li des-
tina 78.699 euros de diners públics, enfront dels 65.277 euros 
de l’any passat.

Ni tan sols El País i El Periódico amb 30.256 (-4%) i 51.259 
euros (-23%), respectivament; escapen d’aquesta retallada en 
les ajudes. Una cosa que sí que aconsegueix la edició web de 
Rac1 (Grup Godó), que d’un any per l’altre passa de 74.360 
euros a sumar 95.406 euros en subvencions. (Font: Dircomfi-
dencial)
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Les operadores impulsen un mesurador 
d’audiències digital alternatiu

En els últims anys les operadores de telecomunicacions han fet 
una gran aposta per la televisió de pagament, que ja supera els 
6,7 milions de clients a Espanya. La situació de puixança que 
viu aquest negoci ha portat a Movistar+, Orange TV i Vodafone 
TV a ingressar 556.600.000 d’euros durant el primer trimestre 
del 2018, d’acord amb les últimes dades proporcionades per 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Aquestes dades de facturació estan permetent a les platafor-
mes de pagament retallar distàncies amb Atresmedia i Media-
set. I encara que conscients que el marge de creixement del 
negoci és encara ampli, les operadores consideren que el sis-
tema actual de mesurament d’audiències digitals que ofereix 
Kantar Media no ofereix una fotografia prou precisa de la seva 
importància en el sector audiovisual (segons la seva opinió, in-
fravalora la realitat del pagament), motiu pel qual s’han reunit 
en diverses ocasions per abordar la possibilitat de llançar un 
mesurador d’audiències televisives digital alternatiu. De mo-
ment la proposta no ha passat de la fase d’estudi.

El poker de telecos té la intenció de desenvolupar un sistema 
basat en les seves dades de mesurament internes, les quals 
consideren molt més exactes per poder definir tant l’audiència 
real dels seus continguts com el comportament dels seus abo-
nats. Per a això, les quatre companyies estarien disposades a 
aportar les seves pròpies mètriques i ser auditades amb vistes 
a impulsar la seva inversió publicitària. (Font: Dircomfidencial)

1 de cada 10 tuits on s’esmenta a les 
periodistes és ofensiu

En una mostra analitzada per Amnistia Internacional es va des-
cobrir que un de cada 10 tuits en els quals s’esmenta a perio-
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distes era ofensiu o problemàtic. Les polítiques negres també 
pateixen el mateix assetjament. Així ho va manifestar dimecres 
l’organització de drets humans en publicar un impactant infor-
me sobre conductes abusives contra dones a  Twitter, realitzat 
amb  Element  AI , empresa global de desenvolupament de pro-
grames d’intel·ligència artificial. Es van classificar 228.000 tuits 
enviats a 778 dones de la política i el periodisme al Regne Unit 
i els Estats Units en 2017.

Entre les conclusions de la mostra destaca que les conductes 
abusives en línia contra les dones es donen en tot l’espectre 
polític. S’observen nivells semblants de conducta abusiva en 
línia contra polítiques i periodistes, i s’ha comprovat que afec-
ten per igual a liberals i conservadores, així com a organitza-
cions de mitjans de comunicació tant d’esquerres com de dre-
tes. Amnistia Internacional ha demanat reiteradament a  Twitter  
que publiqui les dades relatives a l’abast i la naturalesa de les 
conductes abusives en la seva plataforma però, de moment, 
l’empresa no ho ha fet. Així amaga la magnitud del problema i 
dificulta la recerca de solucions eficaces, diu l’informe.

El  7.1%  dels tuits enviats a les dones en l’estudi van ser pro-
blemàtics o abusius. Això equival a  1.1 milions de mencions 

problemàtiques o abusives d’aquestes 778 dones en  tot l’any, o  
una cada 30 segons  de mitjana. (Font: cdperiodismo)

Facebook lliura les vostres dades 
gratuïtament

Segons el New York Times, que va publicar una investigació 
llarga i ambiciosa sobre les pràctiques de dades del gegant so-
cial a la tarda del dimarts, Facebook va atorgar més de 150 
empreses, incloses Netflix i Microsoft, l’accés a les dades per-
sonals dels usuaris d’una forma més intrusiva que la divulgada 
anteriorment. Sembla que pràcticament tothom a Internet tenia 
accés a algun tipus de dades de Facebook -que probablement 
significa algunes de les vostres dades- durant els últims vuit 
anys. 

Aquests acords d’intercanvi de dades reflecteixen la visió idea-
lista que el CEO Mark Zuckerberg tenia per a Facebook el 2010: 
una idea que el vostre perfil social no es limitava a l’aplicació de 
Facebook, sinó que també us seguiria per personalitzar totes 
les altres experiències que teniu, també. Però Facebook estava 
descuidat i descuidat amb les vostres dades, i la majoria dels 
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usuaris no tenien ni idea que existissin aquestes associacions. 
L’advocat del districte de Washington, D.C., ha demandat la 
companyia sobre l’incompliment de la privacitat de dades de 
Cambridge Analytica. (Font: Recode)
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La professió periodística normalitza 
les pressions: 8 de cada 10 dircoms 
les exerceixen
Per Dircomfidencial

La professió periodística es devalua any rere any pels efectes 
d’una crisi que no cessa. Al deteriorament progressiu de les con-
dicions laborals cal afegir, d’un temps ençà, la menor indepen-
dència que perceben els periodistes en l’exercici del seu treball.

La manca de llibertat periodística està íntimament relacionada 
amb l’existència de pressions sobre el professional a l’hora de 

recollir certs elements en les seves informacions. Una situació 
incòmoda que, a força de treure a la palestra, ha acabat per ser 
assumida entre els professionals de la informació i cada vega-
da més promoguda des dels departaments de comunicació .

Així ho constata l’associació de la Premsa de Madrid (APM) 
en el seu últim Informe anual de la professió periodística. En 
ell posa de manifest que el 81% dels periodistes reconeix ha-
ver rebut pressions al llarg de la seva vida professional. Si bé 
aquest percentatge creix a un lleu ritme de l’1% anual, és 20 
punts superior al que registrava la mateixa enquesta fa deu 
anys.

Com sigui, les coaccions afecten per igual tant a periodistes 
contractats com als autònoms. L’informe destaca percentatges 
similars entre els que reconeixen cedir a les pressions en el pri-
mer grup (75%) i el segon (72%). Situació que porta al fet que 
dos de cada tres professionals de la informació hagin exercit 
sobre si mateixos alguna forma d’autocensura .

L’informe de l’APM destaca com a novetat la frecuencia amb la 
qual el mitjà realitza una cobertura informativa favorable d’una 
empresa o institució en qüestió a canvi de publicitat. Només el 
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18% dels contractats i el 9% dels autònoms diuen que aquesta 
pràctica no es fa mai.

Habitualment la pressió procedeix directament dels directius del 
mitjà per al qual treballa el periodista (el 64% dels contractats 
i 68% dels autònoms), i tenen el seu origen en els interessos 
particulars de les mateixes empreses (44% i 49% respectiva-
ment).

Les coaccions també arriben dels poders polítics (16% i 20%), 
econòmics (13% i 26%) i agències de comunicació o gabinets 
de premsa (8% i 20%). Dins d’aquests últims crida l’atenció que 
gairebé vuit de cada deu comunicadors consideren que han 
d’exercir algun tipus de pressió .

Dels 468 consultats, el 20% diu fer-ho en moltes ocasions, si bé 
més de  la meitat de les ocasions solen complir ordres d’algú 
superior. Cap dels comunicadors contractats admet que aques-
ta decisió hagi sortit sempre d’ell, davant del 7% que admet 
prendre la iniciativa moltes vegades i el 15% eventualment. 
(Fotografia: El Independiente)

Llibre Blanc de l’IAB Europe: 
Efectivitat publicitària digital

La mesura de l’eficàcia publicitària està immersa en una his-
tòria d’evolució i la introducció de canals digitals ha augmentat 
aquest ritme de canvi.

Aquest nou document blanc d’IAB Europa recull una sèrie 
d’enfocaments de mesura de la indústria juntament amb re-
sultats generals de recerca i aprenentatges per comprendre 
com la indústria mesura l’efectivitat publicitària digital i com els 
mitjans digitals contribueixen a l’èxit publicitari. El llibre blanc 
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també proporciona orientacions i consideracions, basades en 
aquests aprenentatges, per al mesurament de la campanya.

Segons explica aquest treball de l’IAB, la marca digital i el ren-
diment digital necessiten ser tractats com dos mons completa-
ment separats, poden treballar junts en harmonia. 

El branding pot ajudar al rendiment, 
per exemple:

En una explosió de dades digital, l’activitat de marca pot millo-
rar les taxes de clics a posteriors digitals.

Activitat de rendiment. I el rendiment pot ajudar a la marca.

Optimització digital: les mètriques de rendiment, com ara la vi-
sibilitat, podrien millorar l’impacte de la marca i les dades de 
segmentació programàtica en temps real també poden ajudar-
se amb les dades adequades per fer selecció d’elements crea-
tius dinàmics que milloraran tant la marca com les respostes de 
rendiment.

Us oferim el llibre blanc Digital Advertising Effectiveness, no-
més cal CLICAR AQUÍ  Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: 
Interactiva UVic)

TV3 trenca amb la Forta per 
comercialitzar la seva publicitat en 
solitari
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)  -edi-
tora de TV3- ha comunicat a la Federació d’organismes de ràdio 
i televisió autonòmics (Forta) que abandona la comercialització 
publicitària conjunta que històricament ha realitzat amb la resta 
de cadenes autonòmiques. Aquesta decisió arriba a més en ple 
llançament de la nova exclusivista de publicitat de la Forta que 
pretén vendre la publicitat estatal a totes les seves televisions.

La decisió unilateral de l’autonòmica amb més audiència i més 
pressupost ha sorprès en el sector i en la resta de les cadenes 
que veuen com es clava un cop dur a una gestió publicitària 
d’aquestes televisions. Les raons esgrimides per TV3 són que 
no se sentia representada i que no els sortia rendible mantenir 
un equip comercial amb la resta de televisions en un context 
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de caiguda del sector. De fet, la reforma de la exclusivista de la 
Forta incorporarà a la seva cartera tots els clients actius esta-
tals a la televisió, a més d’incloure la vendes de la publicitat en 
ràdio i internet.

D’aquesta manera, la televisió catalana s’independitza, i pas-
sarà a gestionar tota la seva publicitat -tant estatal com nacio-
nal- de manera interna amb el seu actual equip d’unes cinquan-
ta persones. Durant els primers nou mesos de l’any les cadenes 
autonòmiques van ingressar 70.700.000 d’euros per publicitat, 
una caiguda del 12,3% i uns 10 milions d’euros menys en dotze 
mesos, segons les dades de Infoadex. 

La televisió catalana va ingressar 37.900.000 d’euros per pu-
blicitat durant els nou primers mesos de l’any, segons figura en 
l’informe de comptes de la  Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA) referit al tercer trimestre de l’any. La corpo-
ració registra enguany unes pèrdues operatives de 2,3 milions 
d’euros a falta d’un trimestre. Aquest resultat negatiu supera 
àmpliament els 158.401 euros que apuntava l’any passat a ho-
res d’ara. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La Llista Robinson quadruplica les 
seves altes i ja inclou 1,2 milions de 
telèfons

El nombre d’altes en la Llista Robinson de persones excloses 
de publicitat comercial no desitjada s’ha quadruplicat gairebé 
aquest any respecte a 2017 fins a situar el total d’inscrits en 
770.000 després de disparar-se les xifres amb l’entrada en vi-
gor al maig del reglament europeu de protecció de dades.

Els nous inscrits en aquest fitxer d’exclusió publicitària gestio-
nat per l’Associació Espanyola de l’Economia Digital o Adigital 
amb el vistiplau de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(AEPD) han passat des 58.386 persones el 2017 fins a 227.499 
en el que va d’any .

Des de l’entrada en vigor el 25 de maig del reglament euro-
peu de protecció de dades que imposa a les empreses requisits 
més severs per garantir la intimitat ciutadana, la xifra de nous 
inscrits a la Llista Robinson per ser exclosos de publicitat co-
mercial d’empreses amb les quals no té relació contractual s’ha 
disparat fins a arribar als 185.000 en aquests una mica més de 
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sis mesos, davant de les 40.000 altes en el mateix període de 
l’any passat. (Font: Marketing News)

Media.figaro comercialitza un nou 
format publicitari: ‘’Ressaltar’’

L’empresa del diari Figaro, Media.figaro (França), ofereix al mer-
cat un nou format de publicitat digital. Conegut com “Highlight” 
i desenvolupat internament, es desplega al cor del contingut i 
permet a les marques oferir una experiència de publicitat im-
mersiva, destacant contingut (multimèdia) (fotos, vídeos, mapa 
geolocalizat...), sense trencar el contracte de lectura, segons 
assegura l’editora en un comunicat. 

El nou format ja està disponible als sites de Figaro, Madame 
Figaro, Le Journal des Femmes i Le Journal du Net. Està dispo-
nible en el marc de les 3 pantalles (ordinador, tauleta i telèfon 
intel·ligent). Christophe Robin, Chaumet i MontBlanc són els 
primers anunciants que han provat aquest format. (Font: cb-
news)

Sis centrals de mitjans en l’acord 
publicitari de la Generalitat

Les centrals de mitjans 
Carat, Wavemaker, 
Havas Media Group 
Spain, Netthink, Nothin-
gAD, Proximia Havas, 
han estat homologa-
des en l’acord marc de 

29.040.000 euros. Es tracta de la formalització del concurs de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, per a un acord marc de serveis de gestió i inser-
ció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda anuncia el canvi 
competencial sent el Departament de Presidència l’organisme 
anterior. La Dependència que tramita l’expedient és la Subdi-
recció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

Es tracta de l’acord marc per a 3 lots: Lot 1 – Multimèdia: Ca-
rat España, Wavemaker Publicidad Spain, Havas Media Group 
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Spain.  Lot 2 – Mitjà imprès; Carat España Wavemaker Publi-
cidad Spain, Havas Media Group Spain. Lot 3 Medi Internet 
- Netthink Iberia, NothingAD Comunicación, Proximia Havas,  
Digital Group Branch. El valor estimat del contracte és de 36 
milions d’euros (import net: 24 milions). (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Volkswagen, l’anunciant que més 
inverteix a Internet

Segons els resultats de la plataforma de seguiment Arce Me-
dia, aquest any un total de 4.999 marques han invertit en la 
Xarxa amb una varietat de 37.621 creativitats fins al novembre. 
El Grup Volkswagen (4,42%), 888 Casino (4,27%) i Movistar 
(3,43%) són els anunciants que més han invertit en 2018. Els 
següents a la llista són Peugeot (3,11%), Yum Restaurants 
(2,3%), Proter & Gamble (2,04%), Respsol-YPF (1,85%), Uber 
BV (1,46%), Discovery Comm (1,42%) i El Corte Inglés (1,39%).

Per sectors, el d’Automoció encapçala la inversió amb 183 mar-
ques i 3.431 creativitats, representant el 16,2% del total. El se-
gueix Telecomunicacions i Internet amb 323 companyies i 3.528 

dissenys (11,9%); i Distribució i Restauració amb 887 empreses 
i 7.066 creativitats (9,7%).

Pel que fa a les empreses, Marca (12,79%), ABC (9,31%) i As 
(9,05%) són els publishers en els que major inversió publicitària 
s’han detectat durant aquests 11 mesos de l’any. A continuació, 
es troben la plataforma de vídeos Youtube.com (8,44%), el-
mundo.es (7,24%), Facebook (5,10%), 20minutos.es (2,34%), 
elconfidencial.es (2,27%) i sport.es (2,18%).

Aquesta anàlisi estableix que el 75% de la inversió detectada 
ha estat servida per plataformes desconegudes, mentre que 
Google arriba al 24% i AppNexus, l’1%. El tipus de publicitat ha 
estat Standard ADs, amb un 55%. El segueix Vídeo ADs amb el 
38%; Native Vídeo ADs, 5%; Native ADs, 1%; i Social ADs, 1%. 
(Font: Arce Media)

Concurs de publicitat 2019 de Ciutat 
de les Arts i les Ciències 

Es tracta de la campanya de publicitat 2019 de Ciutat de les 
Arts i les Ciències SA, de València, per lots, mitjançant procedi-
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ment obert subjecte a regulació harmonitzada, de un import de 
1.089.000 EUR. Nº de Lots: 4. Direcció General de la Ciutat de 
les Arts i de les Ciències SA Telèfon +34 961974400. Recepció 
d’Ofertes: Direcció General de la Ciutat de les Arts i de les Cièn-
cies SA Av. Del Professor López Piñero, 7. (46013) València 
Espanya. (Font: Programa Publicitat)
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Aquestes són les apps favorites dels 
millennials i de la Generació Z
Per Marketing News

  
Els usuaris més joves són els que més temps passen al dia 
amb l’smartphone, amb mitjanes d’ús que superen les tres ho-
res diàries: mitja hora més que el que passa a la resta de la 
població de majors de 35 anys i que suposen un 14% més d’ús 
més que la resta, segons es desprèn de l’Informe anual sobre 
Millennials i Generació Z, elaborat per Smartme Analytics, que 
descriu el comportament d’aquests dos grups d’usuaris al te-
lèfon mòbil durant l’any 2018.

Una de les diferències existents entre les dues generacions i 
potser una de les més cridaneres ocorre en xarxes socials, on 
Instagram ja es posiciona com la segona app preferida de la 
Generació Z, només darrere de YouTube i superant àmpliament 
a Facebook; a diferència de millennials o majors de 35, que 
segueixen preferint aquesta última després de YouTube. 

Netflix, per la seva banda, és l’aplicació que domina el sector de 
TV & Cinema, no només amb la seva penetració en el mercat, 
sinó també analitzant l’engagement que genera, mentre que 
MiTele creix en els dos grups joves, Gen Z i millennials, i Movis-
tar+ en la resta de la població de majors de 35. Spotify també 
aconsegueix un gran resultat entre aquests usuaris, superant 
ja al reproductor de música com la primera opció per escoltar 
música entre els més joves, que a més escolten en menor me-
sura la ràdio.

A les finances, també es poden observar diferències cridane-
res. En aquest sector destaca el creixement del temps d’ús al 
dia pel que fa a 2017 per a tots els grups d’edat, que dediquen 
un 20% més durant 2018; però especialment en el cas de la Ge-
neració Z, on a més sobresurt com a primera app bancària en 
penetració ImaginBank per sobre de la resta d’apps d’entitats 
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tradicionals. A millennials i majors de 35, BBVA és l’app més 
usada. 

Si es parla de viatges, Booking i Blablacar són la primera i se-
gona opció en tots els grups i, a més, crida l’atenció Waylet 
com a tercera opció en majors de 35, i com la quarta tant en 
Generació Z com a millennials.

Respecte al menjar ràpid, McDonald’s és el líder en els tres 
grups: Generació Z, Millennials i majors de 35. En segon lloc, 
es troba Burger King, i Just Eat en tercera posició. D’altra ban-
da, VIPs apareix com a quarta opció entre els majors de 35, 
mentre Glovo es manté en el quart en la Generació Z com a 
millennials i, per la seva banda, Fosters Hollywood ocupa la 
cinquena posició tant a millennials com a majors de 35. Crida 
l’atenció el fet que els usuaris de la Generació Z i els millennials 
utilitzen les apps de menjar ràpid per als sopars, mentre que en 
majors de 35 anys s’utilitza tant per a sopars com per a dinars.

En el sector del retail, és important destacar el posicionament 
d’Amazon i AliExpress, en què domina el gegant xinès a les 
dues generacions joves mentre que és Amazon el que lidera el 
rànquing entre els usuaris de més de 35 anys.

Finalment, entre les apps de comunicació, WhatsApp segueix 
sent la més utilitzada per als tres grups d’usuaris per sobre de 
trucades en el cas de millennials i majors de 35. D’altra banda, 
Gmail de Google és la tercera app de comunicació més utilit-
zada tant en la generació Z com en la generació de millennials, 
mentre que els SMS es mantenen en tercer lloc en la població 
per sobre dels 35. Per la seva banda, Telegram ja ocupa el cin-
què lloc en la generació Z. (Foto: Lambdatres)

Apple es prepara per llançar el 
seu propi servei de revistes per 
subscripció
Pel que sembla, Apple està 
preparant un servei propi 
de revistes sota subscrip-
ció. Un pas obvi després de 
l’adquisició de Texture, el 
servei de revistes sota subs-
cripció, el més probable que 
integrat en Apple News. La idea seria similar a la d’Apple Music: 
tot el catàleg que es desitja amb un pagament mensual. Aquí 
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en comptes de música tindríem articles i contingut de diferents 
mitjans de comunicació.
  
Mitjans de comunicació i revistes que haurien de passar per 
la pedra d’Apple per poder estar en aquest catàleg. En aquest 
sentit el més probable és que Apple no ofereixi gaire control a 
les publicacions. Igual que ocorre amb les apps, amb Netflix 
o amb Apple Music... Apple posa les seves condicions i Apple 
se’n porta una comissió. A canvi? Una finestra d’exposició/pro-
moció i un mercat molt més gran del que podria aconseguir 
el mitjà de comunicació/desenvolupador pel seu propi compte. 
(Font: Bloomberg – foto: applesfera)

Firefox 64 ja està disponible 

Mozilla anunciava anuncia que arriva la versió 64 del Firefox, 
i és moment d’analitzar quines són les novetats més impor-
tants d’aquesta actualització. Els que obren massa pestanyes 
al mateix temps estan d’enhorabona, ja que a partir d’aquesta 
versió poden seleccionar-ne diverses alhora (prement la tecla 
control/comando i fent clic a les pestanyes desitjades). Un cop 
les tinguem seleccionades podrem moure-les, recarregar-les, 

silenciar-les, tancar-les o fixar-les. És una cosa realment útil, 
i en aquest vídeo es pot comprovar com és el seu funciona-
ment. Si a la barra de navegació escrivim “about: performance” 
veurem que aquest apartat ha canviat molt, convertint-se en un 
administrador de tasques que ens mostra què s’està executant 
i quin és el seu impacte energètic.

Una altra novetat important del Firefox 64 són les “recomana-
cions”, un sistema amb el qual el navegador ens recomanarà 
contingut (per exemple extensions) per millorar la nostra ex-
periència. Per exemple, Firefox podria recomanar-nos utilitzar 
Google Translate en determinat moment (si detecta que utilit-
zem aquesta eina molt sovint o en determinades situacions). 
De moment aquesta funcionalitat només està disponible als 
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Estats Units, i no funcionarà si estem en una finestra en mode 
d’incògnit. Mozilla també ha volgut aclarir que aquest sistema 
de suggeriments no utilitzarà l’historial de navegació per opti-
mitzar-lo. (Font: Genbeta)

WhatsApp limita el reenviament de 
missatges a cinc contactes

Whatsapp ha limitat el reenviament de missatges a cinc con-
tactes per lluitar contra les fake news, que han ocasionat linxa-
ments i fins i tot la mort de persones en països com Colòmbia, 
Mèxic o l’Índia. El servei de missatgeria, propietat de Facebook, 
pretén posar fi a la difusió de rumors amb aquesta mesura, que 
s’aplicarà a partir de la nova actualització de mòbils Android. 
Els usuaris dels telèfons iPhone hauran d’esperar.

Per enviar fotos o vídeos, l’usuari haurà de guardar aquests ar-
xius al mòbil i tornar a enviar-los després. Quant als missatges 
de text, l’usuari haurà de copiar i enganxar el text i enviar-lo 
com un missatge nou. D’aquesta manera, s’evitarà l’enviament 
massiu de possibles notícies falses. (Font: Público)

Una webapp per intercanviar les cares 
de qualsevol foto en pocs segons

El face swap o intercanvi de rostres és una cosa que s’ha fet 
molt popular entre els memes del web, i aplicacions com la de 
Microsoft o Face Swap Live per al mòbil fan el procés fàcil i et 
donen diversió barata. Però no són eines simples, ni fàcils. Ara 
es pot recórrer a Reflect, una app d’intercanvi de rostres auto-
matitzada i basada en aprenentatge automàtic que fa oblidar el 
Photoshop. Amb aquesta eina gratuïta es pot eliminar automàti-
cament el fons de qualsevol imatge.

Reflect és, doncs, fàcil d’usar i té moltes opcions. La transferèn-
cia d’una cara a una altra és excel·lent, funciona amb rostres 
no només de fotos de persones, sinó amb pintures, estàtues, 
il·lustracions, personatges de videojocs i fins i tot caricatu-
res. Publiciten que els editors de fotos ja no són necessaris: 
l’intercanvi realista de la cara es pot fer en qüestió de segons. 
(Font: mirroreffect)
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Com bloquejar un número de telèfon 
amb un mòbil Android

Hi ha un mètode universal per bloquejar trucades des d’un mò-
bil Android? No hi ha un mètode infal·lible que serveixi per a 
tots els smartphones que utilitzin el sistema operatiu Android ja 
que depenent de la companyia que fabriqui el telèfon aquesta 
pot estar disponible o no. No obstant això, un article de Mireia 
Fernández al web softonic ofereix una llista amb els mètodes 
per bloquejar les trucades dels principals fabricants de telèfons 
amb sistema operatiu Android.

I si cap de les opcions que ofereix Mireia Fernández en el seu 
article no s’ajusta al vostre telèfon amb Android, podeu utilitzar 
l’aplicació Truecalle, que poden descarregar de forma totalment 
gratis AQUÍ. Truecaller és una aplicació molt fàcil d’utilitzar i 
molt efectiva amb la qual tan sols prement un parell de vega-
des en la pantalles hom es pot lliurar de totes les trucades de 
teleoperadors i spam. Realment recomanable i a més és com-
pletament gratuïta. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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L’any del periodisme accionable 
(local)
Per Geetika Rudra, fundadora i CEO de The Block / bloc The 
Block   
  

2019 serà l’any que el públic exigeixi el periodisme en què pu-
guin actuar (i ignorar tota la resta).

El periodisme actiu pot tenir un impacte mesurable en els com-
portaments de l’audiència. Permet que les persones prenguin 
millors decisions, com decidir qui votar a les eleccions estatals 

com adaptar-se a les condicions de trànsit, o fins i tot on menjar 
per sopar. Més important encara, proporciona més valor per al 
públic que informació que només és entretinguda o informativa.

No és cap secret que el consumidor mitjà d’informació estigui 
inundat amb innombrables periodistes i, per ordre de magnitud, 
inclogui més continguts destinats a captar la seva atenció en els 
moments en què es troba al telèfon: escoltar els seus podcasts, 
desplaçar-se per les xarxes socials s’alimenta, s’arriba al correu 
electrònic i navega per les seves aplicacions preferides.

El 2018 s’estima que es creen 2.5 quintilions de bytes de dades 
cada dia. (“Quintilió” té sis zeros més que un bilió i és una unitat 
que normalment es relega a descriure coses com quantes mo-
lècules hi ha al cervell humà.) Bàsicament hi ha molta informa-
ció. Llavors, què pot fer el consumidor mitjà d’informació amb 
tot? No gaire. Molta informació no té sentit. Si té sentit, si la in-
formació acostumés a ser divertida. De vegades és informativa.

No és que la informació que sigui entretinguda o informativa 
sigui dolenta, n’hi ha prou. Els mètodes actuals de distribució de 
contingut a Facebook i les xarxes socials afavoreixen la distri-
bució massiva per anar a fer viral (i fer més dades), en comptes 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de la distribució individual al segment de públic que es pugui 
beneficiar d’aquesta informació.

Els consumidors han de treballar sols, amb molt poca ajuda 
dels editors i plataformes de mitjans, per separar informació 
que només és entretinguda o informativa i que trobi la informa-
ció que es pugui aplicar en la seva vida quotidiana. Aquesta és 
la informació més útil, i la informació que guanyarà l’atenció i la 
lleialtat dels consumidors en el temps.

Dos comportaments importants del consumidor observats el 
2018 ens diuen que les necessitats d’informació dels consumi-
dors són cada vegada més locals.

Poso dos exemples nord-americans: En primer lloc, les elec-
cions de mitja volta d’enguany van tenir la participació més alta 
des del 1914; el 49,3% de la població elegible per votar ho va 
fer. En segon lloc, els nord-americans van gastar 3.020 milions 
de dòlars durant el petit negoci del dissabte després de l’acció 
de gràcies, on els comerciants es van animar a portar el seu 
negoci a botigues independents a les seves comunitats de tot 
el país.

Els números anteriors suggereixen un comportament especí-
fic del consumidor que probablement ha existit sempre, però 
va quedar obsolet per la capacitat d’Internet d’esborrar la geo-
grafia. Internet creava i incentivava continguts que podrien ser 
atractius i atractius per a persones de ciutats, estats i països. 
Durant tot el temps, la gent es va mantenir activa a les seves 
comunitats locals, sent afectada i atesa pel seu govern local, 
empreses locals, serveis locals i entorn local.

I és informació sobre aquestes quatre coses, a nivell local: govern, 
empreses, serveis i medi ambient, que són universalment respon-
sables dels segments de públic al llarg de la seva vida quotidiana. 
La pregunta és: podem respondre a aquesta demanda?

El 2019, els editors i les plataformes hauran de prestar més 
atenció a la distribució d’informació i no a la creació d’informació. 
No tenim cap de les dades necessàries per informar sobre go-
vern local, empreses, serveis i medi ambient. Però no tenim la 
capacitat de distribuir amb precisió la informació que tenim a les 
persones adequades que la necessiten.

Cada individu en el nostre públic pren milers de decisions en 
el seu dia a dia. Qui pugui enviar cada informació individual 
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que els ajudi a millorar aquestes decisions, podrà guanyar la 
confiança duradora i empresarial del públic durant els propers 
anys. I això és feina dels mitjans locals. (Infografia: InnerSelf.
com)

El Consell de la Informació insta a no 
simultaniejar periodisme i publicitat

El Consell de la Informació de Catalunya ha reiterat de nou “la 
importància de no simultaniejar la pràctica del periodisme i de la 
publicitat”. El pronunciament es produeix com a conseqüència 
de diverses queixes rebudes, així com els repetits casos en què 
periodistes participen en campanyes publicitàries. Tot i que el 
CIC no esmenta cap cas concret, el mes passat va anunciar 
que analitzaria d’ofici un “possible cas de conflicte d’interessos” 
per l’anunci del BBVA que protagonitza el periodista Lluís Mar-
quina, del magazín de tarda de TV3 Tot es mou, el qual ha fet 
rebrotar la polèmica. 

El Consell de la Informació explica que el conflicte d’interessos 
sorgeix quan els periodistes que treballen amb la informació 
d’actualitat també realitzen altres activitats professionals, de 

manera que “s’enfronten a lleialtats contraposades”: per una 
banda, la que deuen a lectors, oients o telespectadors, i per 
l’altra el seu propi interès. “Renunciar a la responsabilitat adqui-
rida pels periodistes vers el públic a canvi d’un benefici econò-
mic o social és inacceptable i contrari a l’ètica”, conclou.

El CIC recorda que el 2016 va publicar el document Periodistes 
que fan publicitat: un conflicte d’interessos, elaborat per ampliar 
i posar al dia el criteri 7 del Codi Deontològic que fa referència 
a la qüestió. (Font: Comunicació 21)

L’Índex d’Expectatives de Directors de 
Màrqueting 

La situació de Catalunya i el creixement econòmic són dos dels 
factors que més poden afectar les activitats de màrqueting. 
“L’indicador mostra valors similars als de fa sis mesos, enca-
ra que amb aspectes qualitatius més pessimistes”, han assen-
yalat Pedro Aguilar, Julio Vidosa i Javier Gómez Mora, en la 
presentació de l’Índex d’Expectatives dels directors de màrque-
ting. Es tracta de dades de l’indicador de mercats, promogut 
per l’Associació de Màrqueting d’Espanya en col·laboració amb 
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l’empresa d’investigació de mercats GFK, sobre tendències que 
els professionals del màrqueting detecten per al primer semes-
tre de 2019, en diferents sectors d’activitat.

  
Entre les principals conclusions a destacar, l’índex constata que 
els valors són semblants als del període anterior, però que se-
gueixen estant per sota del que havia estat expectatives del 
2015/2017. Gran consum és el sector amb millors perspectives 
en relació al volum de vendes i el de Salut en inversió publici-
tària.

L’índex mostra que els directors de màrqueting són més pessi-
mistes que fa “només” sis mesos. A la pregunta sobre optimis-
me i pessimisme en comparació a sis mesos enrere, un 45% 
dels panelistes es declara més pessimista. No obstant això, 
malgrat aquest major pessimisme, el semestre en curs, ha tin-
gut un comportament “molt normal” segons indiquen un 43% 
dels participants en el IEDM.

Pel que fa al repartiment de la inversió publicitària entre off line 
versus on line, s’observa un sensible augment del 40% o més, 
en relació als valors que havíem observat. L’àrea de comerç 
electrònic també mostra una evolució positiva, tot i així, un 63% 
dels enquestats, veuen com poc o gens satisfactori el seu vo-
lum de vendes a través d’aquest canal. Pots consultar l’Informe 
AQUÍ

Més de 900 professionals signen 
el Manifest en defensa del Dret a la 
Informació 
L’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), integra-
da en la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya 
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(FAPE), ha publicat un Manifest en defensa del Dret a la Infor-
mació i la Llibertat de Premsa després de la intervenció judicial 
a Diario de Mallorca, Europa Press Balears i EFE Balears. De 
moment, prop de 900 professionals, la majoria periodistes, han 
signat el manifest.

L’objectiu d’aquesta acció és exigir el respecte a l’exercici 
dels periodistes en la seva tasca informativa amb garanties 
d’independència i llibertat, el que implica vetllar pel seu dret 
constitucional del secret professional. El registre policial i la 
confiscació judicial d’ordinadors, mòbils i documentació a pe-
riodistes d’Europa Press Balears i Diario de Mallorca per iden-
tificar una font d’informació en un cas de corrupció, suposen un 
greu atemptat contra la Llibertat de Premsa. La Policia judicial 
també va requerir documents a EFE fa algunes setmanes i va 
demanar a una periodista de l’agència informació sobre les se-
ves fonts.

Els signants reclamen el respecte a un periodisme lliure, pilar 
bàsic en una democràcia, i demanen a la Fiscalia General de 
l’Estat que retiri el seu suport a aquestes actuacions coercitives 
cap als periodistes que informen sobre casos rellevants de co-
rrupció. 

Entre les persones que han ratificat el manifest hi ha reconeguts 
periodistes, responsables i membres d’organitzacions profes-
sionals i altres personalitats de diversos àmbits de la societat. 
Entre els noms es troben Nemesio Rodríguez, Alfonso Arnada, 
Antonio Rubio, Joaquín Estefanía, Álex Grijelmo, Ignacio Esco-
lar, Nacho Carretero, Antonio Pampliega, Agustín Pery, Patricia 
Maldonado o Victòria Prego. (Font: Infoperiodistas)

El Periódico crea una xarxa pròpia 
d’expertes analistes

El diari El Periódico ha posat en marxa una xarxa d’expertes 
amb l’objectiu de millorar la cobertura informativa i l’anàlisi 
potenciant l’especialització, la igualtat i la diversitat. L’equip 
d’expertes està format per escriptores, lingüistes, sociòlogues, 
economistes, periodistes, divulgadores, advocades, politòlo-
gues, doctores, filòlogues, psicòlogues, actrius, informàtiques, 
artistes, arquitectes, químiques, jutgesses, editores, investiga-
dores i científiques.

Amb aquesta iniciativa, El Periódico busca “promoure el treball 
en xarxa com una forma d’interconnectar el talent, generar si-
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nergies i millorar la cobertura informativa davant una realitat 
cada cop més complexa”, assenyala Olga Grau, directora ad-
junta del mitjà. La voluntat és assolir la paritat en el nombre 
d’articles d’opinió entre homes i dones durant el 2019, segons 
va avançar el director de la capçalera, Enric Hernàndez, en la 
primera reunió de l’equip de dones analistes del diari.

La incorporació d’expertes serà transversal a tot el diari en el 
marc d’una doble estratègia: “Ideològica a favor de la igualtat, 
i editorial per enfortir i enriquir l’aposta per un periodisme com-
promès, rigorós, divers i plural”, defensa El Periódico. (Font: El 
Periódico)

Els premis European Newspaper 
distingeixen l’Ara amb 13 guardons

El diari Ara suma nous reconeixements internacionals per la 
qualitat del seu disseny, tant en la versió impresa com en la 
web. Pocs dies després d’haver guanyat set premis ÑH (entre 
els quals, el del mitjà digital més ben dissenyat de l’any), el 
diari ha sigut distingit amb tretze guardons als premis European 
Newspaper, el palmarès dels quals es va fer públic dilluns pas-

sat. Entre les distincions que ha obtingut l’Ara hi ha un dels 
quatre reconeixements especials que ha atorgat el jurat, que ha 
destacat el reportatge interactiu “El cas contra l’’Open Arms’’, 
en què dos periodistes del diari, Cristina Mas i el fotògraf Xavier 
Bertral, que eren a bord del vaixell de l’ONG, narraven els fets 
que van portar la justícia italiana a confiscar l’embarcació. 

Els European Newspaper han distingit quatre interactius més 
de l’Ara. El reportatge sobre el Sudan del Sud i el que exposava 
el mètode d’innovació Sapiens, creat per Ferran Adrià, han si-
gut premiats en la categoria d’innovació online com a repor-
tatges multimèdia. Per la seva banda, els especials “Un 2017 
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d’emocions” (que resumia els principals temes informatius de 
l’any passat) i “Els naixements, en xifres” (que feia una anàlisi 
de la natalitat a Catalunya) han rebut distincions en l’apartat de 
periodisme de dades. 

Pel que fa a l’edició impresa, destaquen els premis obtinguts en 
la categoria de “portada i tema de portada”: un ha sigut per a 
“El crac del segle”, que commemorava el desè aniversari de la 
fallida de Lehman Brothers, i l’altre per a “Pacífics i persistents”, 
el dossier de l’endemà de la Diada d’aquest any. El jurat també 
ha distingit dos diaris especials en l’apartat d’innovació impre-
sa. D’una banda, el que commemorava el 80è aniversari de la 
proclamació de la Segona República espanyola, i de l’altra, el 
que va arribar als quioscos el 9 de març, l’endemà del Dia Inter-
nacional de la Dona, que va visualitzar la vaga feminista del dia 
abans deixant espais en blanc a les pàgines. 

Entre la resta de premis, destaquen, en la categoria de pàgines 
de notícies, el reportatge “A bord” i al  diari que es va publicar 
el 21 de desembre, coincidint amb les eleccions al Parlament 
convocades sota l’article 155. (Font: Ara)

Fernando de Yarza assumeix la 
vicepresidència de la WAN-IFRA 

L’Associació Mundial de Diaris i Editors de Notícies (WAN-
IFRA) ha escollit Fernando de Yarza López-Madrazo, presi-
dent de Henneo (Grupo Heraldo), com a nou vicepresident de 
l’organització. En la junta general celebrada a Amsterdam, el 
president de la WAN-IFRA, Michael Golden (del New York Ti-
mes), va plantejar que de Yarza el succeeixi en la presidència a 
partir del proper juny. De moment, nombrosos països europeus 
i del continent americà, així com alguns estats africans, s’han 
mostrat favorables a la proposta, segons explica Henneo.

Fernando de Yarza, que també presideix l’associació d’editors 
News Media Europe, es va incorporar al comitè executiu de 
la WAN-IFRA el passat juny. De Yarxa destaca que per a ell, 
els reptes als quals s’enfronta el sector “són molts i necessiten 
d’una candidatura de consens per seguir defensant sense límits 
la llibertat de premsa i el dret a la informació dels ciutadans, 
costi el que costi, ja que són les bases de qualsevol democrà-
cia que es preï com a tal. I ara cal fer-ho més que mai”. (Font: 
Wan-Ifra)
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Augmenta l’interès pels continguts 
en línia de pagament i s’estabilitza el 
paper
Per Laboratorio de Periodismo

La Media Consumer Survey, una enquesta que cada dos anys 
porta a terme Deloitte en diferents països, i de la qual s’han 
publicat recentment les conclusions per a Alemanya, confirma 
una tendència coneguda ja en la indústria dels mitjans de co-
municació: que la popularitat dels diaris digitals augmenta signi-
ficativament i que cada vegada hi ha més usuaris de pagament 
i més predisposició a pagar per notícies i que després d’uns 
anys de caiguda pronunciada dels diaris impresos, sembla que 
es va estabilitzant el nombre de lectors fidels que té.

Segons l’estudi, les notícies en obert acompanyades de publici-
tat són la principal font de contingut de notícies, en gairebé tots 
els grups d’edat. El 44 per cent dels consumidors alemanys lle-
geixen, almenys un cop per setmana, l’edició digital d’un diari. 
Fins i tot en la generació dels més grans de 65 anys, la propor-
ció ja és del 33 per cent.

No obstant això, en els majors de 65 anys és a on hi ha un 
consum major de premsa impresa, encara que en general, el 
percentatge s’ha estabilitzat i ja no es produeixen les caigudes 
de fa tot just un o dos anys. Segons l’enquesta, en totes les 
edats, el 34 per cent dels alemanys llegeix un diari imprès cada 
dia. Fa dos anys, la quota era del 33 per cent. 

La “bretxa digital” és evident en els consumidors a partir dels 
30 anys; és a dir, a partir d’aquesta edat, la lectura del diari im-
près és més gran i la digital menor, encara que com assenyala 
l’informe, les distàncies entre tots els segments es van reduint.
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Pel que fa als continguts de pagament, el quinze per cent dels 
enquestats consumeix contingut de pagament en diaris com a 
mínim un cop per setmana. Els lectors es mostren més partida-
ris dels paywalls tous, els metered i els personalitzats, que més 
s’ajusten als seus patrons de consum.

L’augment en la compra d’articles solts també va en augment, 
en comparació amb 2016 (d’un 10 per cent a un 15 per cent) i 
gaudeixen d’una popularitat particular entre els joves de 25 a 44 
anys, especialment per a articles professionals.

L’enquesta també dedica un apartat a les revistes, de les quals 
indica que la seva popularitat no ha disminuït des de 2016 i 
segueix sent el mitjà d’informació preferit per a la generació de 
més de 50 anys.

“El contingut atractiu va quedant cada vegada més darrere del 
mur de pagament i els consumidors estan més disposats a pa-
gar per ell.  La cultura de notícies gratuïtes està donant pas 
lentament però constantment a la bona disposició a pagar” , ha 
explicat Klaus Böhm, director de Deloitte i director de Mitjans i 
Entreteniment, en la presentació dels resultats de l’estudi, infor-
ma Editorial Media.

Segons Böhm, els editors estan fent un progrés visible a la mo-
netització de les seves ofertes de contingut digital. “D’una ban-
da, la tendència digital és clara, l’acceptació dels mitjans digitals 
ha seguit augmentant en els últims dos anys. D’altra banda, els 
altres productes s’estabilitzen”. Klaus Böhm veu una creixent si-
tuació de “win-win” per al periodisme de qualitat en l’era digital.

Fa uns dies, l’editor del Financial Times, Leonel Barber, es mos-
trava  convençut que la caiguda dels diaris impresos s’atenuarà 
i aconseguirà reflotar un cop s’assentin les turbulentes aigües 
que inunden ara la indústria 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  informa-
ció finita, jerarquitzada i profunda, davant de tanta fragmentació 
i infinitud de continguts a granel.

Aquests dies també s’han donat a conèixer els resultats del 
Media Consumer a Austràlia. Una de les conclusions d’aquest 
estudi és que 2019 serà l’any del contingut, però no de la 
producció de contingut, sinó de la seva organització. Segons 
l’estudi, ha arribat el moment d’organitzar tot el contingut que 
els mitjans produeixen, i dividir-lo en edicions finites, atenent a 
franges d’edat i altres valors personalitzats. (Gràfica: Deloitte)
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L’estrany cas de la professió 
periodística
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

Si vols treballar de periodista, és convenient que vagis a la fei-
na ja plorat. No et queixis en la redacció o davant l’ordinador a 
casa teva (ja que els autònoms són una realitat creixent). Sa-
bem el que ens passa i tenim sens dubte una gran responsabi-
litat en això, però no acabem de reaccionar amb lògica davant 
la dura situació, potser perquè seguim penjats de l’”aura” de la 
qual algú famós va anomenar “la millor professió del món”. Cal 
tocar de peus a terra.

No crec que hi hagi una altra professió que mostri semblants 
xifres: en el curs passat van sortir a Espanya gairebé 3.500 
graduats en Periodisme i ja hi ha prop de 90.000 titulats des 
que el 1974 van començar a impartir-aquests títols. Però només 
hi ha 9.990 periodistes treballant en les plantilles dels grups de 
mitjans de comunicació a Espanya. 

És evident que els nous professionals estan abocats a l’atur 
o a canviar de professió, segons s’evidencia en les dades de 
l’última edició del sempre interessant Informe Anual de la Pro-
fessió Periodística 2018, elaborat per l’Associació de la Prem-
sa de Madrid (APM). Dels periodistes que treballen o estan en 
pràctiques, el 5% no percep cap ingrés per la seva tasca; el 
12% percep 300 euros o menys, l’11% ingressa entre 300 i 500 
euros, i el 27%, entre 500 i 1.000 euros. Els que cobren entre 
1.000 i 1.500 euros representen un altre 33%. No és estrany 
que el 66% de la mostra manifesti que amb els diners que in-
gressa no en tenen prou per viure de forma autònoma.

L’últim dada d’atur registrat entre periodistes proporciona les 
voluminoses xifres de 4.323 dones i 2.505 homes. En els últims 
anys, davant les dificultats de la professió periodística, molts 
professionals s’han passat al camp de la comunicació. En això 
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seguim una tendència mundial que mostra un creixement so-
vint desmesurat dels comunicadors. Segons l’informe, un 56% 
exerceixen com a periodistes, enfront del 44% que exerceixen 
com a comunicadors. Des 2016 hi ha una caiguda entre els que 
practiquen el periodisme (que llavors eren el 59%), enfront dels 
que es dediquen a la comunicació (el 41% fa tres anys).

S’estan estenent algunes pràctiques si més no polèmiques, ara 
la cobertura informativa a canvi de publicitat. Gairebé un terç 
dels enquestats es mostren totalment en contra del contingut pa-
trocinat o Branded Content. Aquest fenomen té a veure amb el 
que mostra un estudi de l’Institut Reuters per a l’Estudi del Pe-
riodisme (RISJ, per les seves sigles en anglès): la tradicional se-
paració entre les àrees editorials i de negoci en els mitjans ja no 
és una norma tan radical com abans. La necessitat d’assegurar 
la sostenibilitat econòmica dels mitjans està impulsant noves for-
mes d’organització i col·laboració entre les àrees editorial i ge-
rencial, la qual cosa, d’altra banda, podria resultar força positiu.

La indústria s’enfronta a una doble concentració: s’acumulen 
bona part dels recursos en un nombre molt petit de compan-
yies. A més, el pes del sector televisiu en el panorama mediàtic 
empeny en el mateix sentit.

La inversió publicitària en els mitjans es troba molt allunyada 
del nivell que tenia a l’inici de la crisi: els 4.487.000 de 2017 són 
un 31% menys que els 6.517.000 del 2008. El creixement de la 
publicitat digital en aquest període, avaluat en 543 milions, amb 
prou feines ha aconseguit entelar els 2.574 milions de publicitat 
convencional perduts en una dècada. 

La xifra de lectors que afirmen pagar o es declaren disposats 
a fer-ho per continguts informatius digitals es mou al voltant de 
l’11%, la qual cosa no proporciona grans esperances als murs 
de pagament que inevitablement es van a alçar a Espanya en 
l’any entrant 2019. I això tenint en compte que els ingressos 
digitals dels grans mitjans espanyols es troben en percentatge 
força lluny dels que aconsegueixen els grups de comunicació 
europeus. Segons una investigació realitzada per DigiMedios, 
els espanyols mostren un percentatge d’ingressos digitals que, 
en el millor dels casos (Unidad Editorial), s’eleva al 22% dels 
seus ingressos totals, seguit per Prisa (19%) i Vocento (13%). 
Davant d’això, Axel Springer, d’Alemanya, està en el 72%. La 
també alemanya Bertelsmann està en el 46%.

Les realitats que mostra l’Informe de l’APM són bastant du-
res, però els periodistes som els que tenim la primera obliga-
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ció d’encarar aquesta situació amb energia i sense desànim. 
L’ensenyament del periodisme és un desastre, quan els pro-
fessionals ens veiem obligats a una reconversió constant de la 
nostra formació i reciclatge. 

Els col·legis de periodistes/associacions de la premsa haurien 
de ser també més bel·ligerants al respecte i, finalment, es ne-
cessita amb urgència una reconversió del damnificat sector 
dels mitjans de comunicació, amb una potent estratègia pública 
i privada a nivell de tota la Unió Europea. (Foto: APM)

A Mallorca, la premsa catalana... 

“Amb l’estel a la senyera havien de fer la independència
 moltes nacions els passats segles”
Mateu Joan Florit, in memoriam, director
 i tot el que acaba en –or de l’ESTEL 

Els estudis sobre mitjans de comunicació a les Illes són més 
aviat minsos: és més un  exercici d’erudició que no d’anàlisi. I 
aquest exercici correspon més als autoritzats acadèmics que 
no als que fem com podem publicacions en català, que sempre 

podem donar el testimoniatge amb l’exercici quotidià o amb una 
espipellada dels sabers de la vida. 

Dit de pressa, els mitjans en català a Mallorca es limiten a dos 
diaris digitals (dbalears.cat i arabalears.cat), un dels quals té 
edició en paper els caps de setmana (se’n podria dir un set-
manari equiparable a altres de l’anomenada Premsa Forana o 
premsa de poble)  i el gruix d’una quarantena de revistes –ma-
joritàriament mensuals- de Premsa Forana (en paper i digitals). 
De banda resten els mitjans audiovisuals, centrats en IB3 (radio 
i TV) i el seu sistema de productores satèl·lits i l’acompanyament 
llunyà de TV3, decisiva en la normalització del català, anys en-
rere. La premsa dita regional –que s’hauria de dir de ‘Palma’ en 
termes estrictament geogràfics i d’enfocament informatiu–tant 
en paper com les capçaleres digitals, usen el català per a con-
ceptes intraduïbles, cartes de lectors i articles d’opinió, pàgines 
especials esporàdiques o especials subvencionats. 

La mesures de mitjans en tots els ordres tècnics (escrits, digi-
tals, ràdios o TV’s) i la seva llengua vehicular no té color a favor 
del castellà. El català és llengua pròpia de petites publicacions 
locals i/o especialitzades que, durant els governs de progrés 
(tres legislatures intercalades entre el domini conservador), 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

han tengut certa atenció econòmica en forma de subvencions 
a través de la Direcció General de Política Lingüística i segons 
criteris no gaire clars i estables. De fet, la mota de la subvenció 
ha estat sempre pels diaris de Ciutat. A la resta, les miques els 
ha tapat la boca.
 
L’escriptor Guillem Frontera es demanava a un article al diari 
Balears (02/08/09) “quines dificultats tenim els mallorquins per 
absorbir la cultura que nosaltres mateixos generam i integrar-
la en un patrimoni actiu que es doti d’un instrumental crític per 
intervenir en el curs de les coses (...) es tractaria d’una cultura 
eixorca, puix no ha estat capaç de fertilitzar la vida política del 
país?
Com a nota al marge, un gruix considerable de la nostra cul-
tura –sobretot de la cultura literària- és obra de sacerdots i de 
persones sense descendència”.

Dins aquest diagnòstic s’inscriu la petita premsa en català a 
Mallorca. Les publicacions més antigues –excepció feta del Só-
ller, setmanari sorgit de la burgesia emigrant del poble de la 
Serra a França i Puerto Rico i publicació degana de l’Illa- sor-
tiren de sagristies. I el gruix més notable de la Premsa Forana 
està lligada a l’Obra Cultural Balear –si és vol, d’alguna mane-

ra, una comunió de fe, idees i esperit voluntariós-. L’eclosió de 
publicacions de poble es registrà en el tardofranquisme i els 
primers ajuntaments democràtics es nodriren de ‘periodistes’ 
locals esdevinguts polítics (un dubta que no fos exactament a 
l’inrevés, considerant l’oblit posterior d’aquests mitjans). Una 
segona onada de periodistes locals nodriren les redaccions 
dels mitjans de Palma els anys noranta juntament amb titulats 
universitaris que cursaren  un master de la Universitat de les 
Illes Balears (s’havia de fer carrera i eren més de considerar els 
‘generalistes’). Ara, de la facultat privada lligada a la UIB surten, 
sobretot, aspirants a presentadors de TV i a caps de premsa, 
dircoms o comunicadors ( i de periodistes, què?). 

Els editors i redactors de les revistes locals són pràcticament 
els de sempre i s’han hagut d’espavilar i posar-se al dia, sobre-
tot, en aspectes tècnics i informàtics. Però els cicles de les pu-
blicacions es van esgotant, tot i els esforços per pujar-les a les 
xarxes i a internet. “Els estudis i la premsa local al segle XXI” 
és una publicació de l’Institut d’Estudis Baleàrics que l’any 2009 
recollia el testimoni de 54 publicacions de totes les illes i els de-
bats d’unes jornades, conclusions de les quals no  deixaven de 
ser les eternes gratituds i un lament desesperat. La satisfacció 
de ser el batec de la història quotidiana davant el fenomen de 
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la mundialització de les grans empreses de comunicació i el 
punt d’irradiació de la llengua pròpia. Sense lamentar derrotes. 
Sense cantar victòries. Comprenent els involuntaris enemics. 
Passant cama per sobre dels interessos creats. Algun cop, fent 
ironia dels actes de fe que disfressen moltes manifestacions 
tribals. I lamentant la manca d’estimació a la tasca desenvo-
lupada per part dels poders públics. I uns reptes de futur inas-
sumibles sense la contundent intervenció pública que faciliti la 
professionalització, l’associacionisme i la recerca dels vells ca-
mins ara coberts de brossa i de noves vies sense els peatges 
dels grans interventors telemàtics. Perquè, definitivament, el 
futur no és el passat. 

Damià Quetglas, Inca, Mare de Déu de l’Esperança 2018
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Iñaki Gabilondo: “No es pot no pagar 
per la informació”
Per Telmo Avalle / Dircomfidencial

Fa temps que Iñaki Gabilondo escodrinya el món per tractar 
d’explicar en primera persona el que ens ve. Com més pregun-
ta, més dubtes li sorgeixen. Però si hi ha alguna cosa que té 
clar a hores d’ara de la història és que el canvi per venir ja està 
passant, pesi a qui li pesi.

El periodista continua amb la seva sèrie de reportatges a “Cuan-
do ya no esté”, o l’acabat d’estrenar “La vida atrás”, tots dos a 

Movistar+. Mentrestant, vam conversar amb ell després de la 
celebració de la XII Trobada de Tendències Omnicom sobre la 
realitat del periodisme i la fermesa de les seves estructures.

Ha comentat que en la societat actual conviuen 
l’escepticisme i la credibilitat més absolutes. Quin és el 
grau de responsabilitat dels mitjans?
Evidentment molt. Però no només per part dels mitjans de co-
municació. Té a veure amb la forma de viure actual, amb la 
recerca de la rendibilitat immediata. Tot això està infantilitzant 
una mica a la societat. Però clar, els mitjans de comunicació, 
les fake news i les mentides estan contribuint a crear un grau 
d’escepticisme gran en la societat. I en tot això hi té molt a veu-
re aquest joc d’oferir productes de molta superficialitat sense 
contingut de cap mena.

És de sobres conegut que la premsa de paper ha perdut a 
la meitat dels seus lectors en l’última dècada, però en els 
últims anys també assistim a una desbandada dels oients 
en la ràdio i dels espectadors a la televisió. És clar que aquí 
està passant alguna cosa.
Està passant a tot el món, on no hi ha cap sector que no estigui 
tremolant. El que passa és que és molt difícil interpretar aquesta 
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bretxa quan estem enmig del terratrèmol. Tots sabem que el món 
està vivint una fortíssima convulsió, però és molt complicat diag-
nosticar gairebé res, excepte el propi moviment del terratrèmol. 
Hi ha un món que s’està morint i un altre que està naixent, i ho 
estem veient en la ranera amb totes aquestes sacsejades.

Resistirà el periodisme les exigències de la readaptació 
contínua?
Sens dubte. No sé si resistiran les estructures empresarials que 
l’han sostingut fins ara; és probable que se’n fabriquin unes de 
noves. Dependran de la seva capacitat per transformar-se. No sé 
si en un futur hi haurà The New York Times, El Mundo o El País, 
però naixeran altres realitats que potser estan construint ara tres 
nois a Alabama o a Burgos. Però, indistintament, el periodisme 
serà una nau que seguirà navegant, el que no sé és per on.

Però per construir aquestes estructures cal inversió, cosa 
que xoca amb la decisió de molts mitjans de mantenir-se en 
la caserna d’hivern.
Doncs hauran d’anar sortint de la caserna d’hivern, perquè sinó 
alguns moriran i altres sobreviuran. És com el que està passant 
amb la indústria d’automòbil. És evident que està cridada a viure 
una forta sacsejada, però el que hagi de passar no ho sabem.

Abans comentava que la participació del director de comu-
nicació en la presa de decisió de la companyia està relacio-
nada amb la veritat.
Perquè el resultat d’aquest infantilisme de què parlo s’ha pro-
duït finalment un resultat de gran desconfiança, i per tant les 
vies d’accés de la publicitat i el màrqueting a través de filigranes 
sinuoses ja no funcionaran com no tinguin veritat a dins, perquè 
la gent les desemmascararà. I per això els directors de comu-
nicació no poden ser només unes persones que rebin unes ins-
truccions predeterminades amb uns missatges predeterminats 
perquè ells ho converteixin en aquest aliment digerible. Hauran 
de participar-hi. Perquè com no ho facin no podran estar en 
els budells del missatge, que es fabrica ja en la veritat i la lògi-
ca del producte. És per això que en algunes de les empreses 
més importants d’Espanya el seu dircom forma part del consell 
d’administració. El missatge està en la mare del producte,

Fa un temps va parlar amb Martin Baron, de The Washing-
ton Post. Li va donar la impressió de tenir les coses més 
clares que aquí?
El periodisme nord-americà té algunes coses més clares que 
el periodisme espanyol. Per començar, té un sentit de la in-
dependència absolutament fora de dubte. Els editors tenen un 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

camí i la redacció un altre; poden estar seguint una línia edi-
torial completament oposada al pensament de la pròpia infor-
mació. Allà tenen bastant clara la necessitat de modernitzar el 
periodisme, però sobre les bases de tota la vida. És a dir, que 
la independència, la veritat i l’autenticitat segueixen sent la clau 
del mateix. Així que un pot disfressar-la fent qualsevol tipus de 
pirueta, però el missatge i la càrrega de fons de veritat és el 
que sustenta el periodisme. I això ho tenen ficat en l’ànima els 
diaris i els lectors.

Potser també influeixi el fet d’haver aconseguit que la idea 
de pagar pel contingut cali.
Això està fora de tot dubte. El que no ho ha fet ho haurà de fer, 
perquè no es pot no pagar per la informació. La informació és 
un producte car, i la bona ho és encara més.

Fins a quin punt ens ha de preocupar el caire que està pre-
nent el fenomen de les fake news?
Bastant. Sobretot perquè s’ha convertit en una indústria. No 
és només un efecte indesitjable enmig de tot l’enrenou. Hi ha 
gent que ja ha descobert que les noves possibilitats que brinda 
Internet són imponents per colar mercaderia avariada. (Foto: 
Dircomfidencial)
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Com un laboratori per a les notícies. 
Experimentant amb el periodisme 
Per Andrea Briga, EJO Itàlia

 
Un equip sota pressió, un projecte a desenvolupar, poques re-
gles i molta creativitat: aquests són els ingredients clau per al 
periodisme “Hackathon” (marató de hackers), un esdeveniment 
en el qual múltiples equips multidisciplinars es qüestionen el 
disseny d’un programari de peça: en la majoria dels casos, una 
aplicació, un programa d’idioma o una interfície d’usuari. Els 
participants sovint provenen de tots els àmbits de la vida: en-
tre ells hi ha reporters, dissenyadors, especialistes en dades, 
hackers cívics i ciutadans sovint apassionats. No és una tasca 

fàcil: els competidors han de poder equilibrar la competència 
tècnica amb inventiva, contribuint als projectes amb el seu propi 
conjunt d’habilitats.

El que va començar en el món del desenvolupament de progra-
mari també es va fent popular a la comunitat de periodistes més 
àmplia. Tant és així que ha guanyat l’atenció dels investigadors. 
Un d’ells és Jan Lauren Boyles, de la Iowa State University, que 
recentment va escriure sobre aquest fenomen en el context del 
periodisme.

Per un, l’estudi de Boyles destaca com Hackathons fomenta 
l’intercanvi entre el periodisme, la tecnologia i diversos altres 
grups d’interès, com ara els governs locals o el públic, per 
exemple, sobre la innovació digital a les redaccions dels mitjans. 
Però Boyles també mostra com els hackathons s’han convertit 
en un dels laboratoris més interessants per a l’experimentació 
periodística.

L’objectiu de molts hackathons periodístics és, abans que res, 
la creació de nous prototips per a la indústria dels mitjans de 
comunicació. Sovint, les eines desenvolupades pels equips es-
tan destinades a optimitzar la producció de contingut o facilitar 
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la distribució de notícies. Alguns participants fins i tot esperen 
que la seva aplicació o programari es mostri eventualment per 
botigues o entri al mercat comercial per una altra ruta.

No obstant això, com assenyala Boyles, només el 10-25% dels 
prototips creats durant els hackathons solen entrar al mercat. 
La falta de fons, el temps i la cultura empresarial que actual-
ment domina el sector periodístic tradicional dificulta que les 
eines arribin a un públic més ampli.

Una relació complicada
Tot i que els hackathons s’alcen per fomentar les relacions en-
tre el periodisme i el públic, la investigació de Boyles demostra 
que això tampoc no és necessàriament el cas. Els participants 
en aquests esdeveniments han de tenir com a mínim coneixe-
ments bàsics de codificació i programació, cosa que per defini-
ció exclou a grans parts de la població general. A més, la per-
cepció d’aquests esdeveniments sovint és la d’un entorn tancat.

Fins i tot a les redaccions, els periodistes que participen en ha-
ckathons poden tenir dificultats. Aquests “periodistes-hackers”, 
periodistes que porten la seva formació informàtica en diversos 
àmbits al treball, encara són tractats amb sospita. Segons Bo-

yles, els “periodistes hackers” sovint prefereixen ser autònoms, 
tenen una baixa propensió a la col·laboració col·lectiva i, sovint, 
no estan molt interessats en la relació directa amb el públic -els 
trets que els posen en contradicció amb la cultura de la sala de 
premsa tradicional.

Tanmateix, Boyles també critica les actituds sovint prevalents 
en les redaccions. Els periodistes més tradicionals, en particu-
lar, sovint lluiten per interactuar amb els especialistes, hackers 
i ciutadans que recentment s’han involucrat en les novetats. 
Finalment, l’estudi també posa l’accent en les preocupacions 
sobre el mateix model hackathon: baixes recompenses, llar-
gues sessions de treball i precarietat del projecte. (Infografia: 
Bankex)
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La comunicació mòbil
Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Sota la coordinació d’Alba Silva-Rodríguez i Carlos Toural-Bran, 
professors de la Universitat de Santiago de Compestel, i Oscar 
Westlund, professor a la Oslo Metropolitan University, la revista 
de l’Asociación Española de Investigación de la Comunicación  
publica un treball sobre La comunicació mòbil.

Les potencialitats dels mòbils en el camp de la personalització 
i de la connectivitat sense fils han fet que aquests dispositius 
comunicatius comptin amb una gran projecció futura en aquest 
moment en la indústria de mitjans. La ràpida expansió dels 
smartphones al mercat en els últims anys s’associa també a la 

seva capacitat multifunció per a un ventall molt gran de pràcti-
ques socials.

La implantació global de la telefonia mòbil i l’espectacular crei-
xement del parc de smartphones i tauletes ha animat els mitjans 
de comunicació a una clara aposta pel disseny d’estratègies per 
a l’elaboració de productes de continguts pensats per als nous 
dispositius. Els smartphones permeten que els usuaris puguin, 
al seu torn, consumir i produir notícies i són poderoses eines 
comunicatives capaços de crear àudio, vídeo, fotos i textos de 
manera casi instantània.

El treball de la revista d’investigació de la comunicació abor-
da la comunicació mòbil des d’una perspectiva multidisciplinar 
per reflectir els canvis recents, els nous contextos informatius 
i els reptes futurs que exigeix la comunicació en mobilitat, amb 
treballs que s’aproximin a aquest camp d’estudi des d’una pers-
pectiva sociocultural a partir d’un enfocament evolutiu, descrip-
tiu, conceptual o enfocat a la integració dels dispositius mòbils 
en l’escenari de la Societat de la Informació.

El Butlletí ha escollit com a mostra dos resums dels estudis que 
se centren en el desenvolupament de contingut periodístic per 
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a mòbils, tant des del punt de vista de la producció com de la 
recepció i la difusió.

1. Periodisme mòbil o periodisme en l’era dels mòbils?

En les primeres etapes de l’era smartphone, les aplicacions de 
missatgeria es prefiguraven com una extensió complementària 
del paper dels SMS. L’evolució de les plataformes mòbils ha 
portat a aquestes funcionalitats comunicatives molt més enllà 
del simple intercanvi de missatges. A partir de la seva adopció 
massiva, les aplicacions de missatgeria han contribuït a canviar 
el teixit de les interaccions quotidianes, jugant al mateix temps 
un paper rellevant en l’estratègia d’expansió alguns actors clau 
de l’ecosistema mòbil. Aquest article aborda la missatgeria mò-
bil com a territori d’estudi, delimitant cinc línies d’investigació 
interconnectades: les implicacions derivades de la creixent 
complexitat funcional d’aquest tipus de serveis, el seu impacte 
en les dinàmiques d’interacció mediada, el desenvolupament 
de formes estratègiques de comunicació no interpersonal, la 
seva creixent influència en la transformació del sistema de pla-
taformes vigent i l’aproximació crítica sobre la seva contribu-
ció a la mercantilització del treball afectiu. La interrelació en-
tre aquestes cinc dimensions posa de manifest la consolidació 

de la interacció dialògica com a forma d’interfície emergent en 
l’ecosistema digital tant en l’articulació funcional home-màqui-
na com en la integració entre les dinàmiques econòmiques de 
creació de valor i les dinàmiques socials de creació d’identitat. 
(Autor: Oscar Westlund)

2. El dia després del telèfon intel·ligent: escenaris en 
l’evolució de dispositius mòbils

Un decenni després del llançament de l’iPhone d’Apple, 
l’smartphone s’ha convertit en el dispositiu bàsic i central de 
la comunicació personal i accés a la xarxa. No obstant això, 
els senyals de maduresa que ja comencen a aparèixer en els 
principals mercats i el fet que l’evolució tecnològica contínua, 
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ens indica que els smartphones seran substituïts per algun dis-
positiu la forma i funcions encara no coneixem. 

L’estudi analitza els possibles escenaris d’una etapa post-
smartphone, amb hipòtesis sobre l’evolució de la usabilitat, la 
forma i les plataformes d’accés que les tecnologies de substi-
tució podran portar. Aquesta prospectiva sobre el futur de les 
comunicacions mòbils té en compte algunes de les tecnologies 
ja disponibles o emergents com els sistemes d’Intel·ligència Ar-
tificial, les xarxes 5G, la impressió 3D. 

Volem saber què ens espera el dia després que aquest disposi-
tiu desaparegui, ja sigui sent substituït per un altre superador o 
més senzill, còmode, barat o simplement per un conjunt de fun-
cions en el núvol. No és tasca fàcil i no només perquè el telèfon 
intel·ligent és l’aparell més venut de la història de la tecnologia, 
només l’any passat es van vendre 1.500 milions d’aparells, sinó 
per que és el símbol tecnològic de la nostra era.

Una senzilla prova és que mireu fotos d’abans i després de l’any Apple 
2007 i us adonareu fins a quin punt ens vam fer dependents d’aquest 
dispositiu i com van canviar les dinàmiques socials de relació i fins i 
tot aquesta acceleració dels temps que anomenem immediatesa 

A l’estudi l’autor traça una hipòtesi de 4 escenaris post-
smartphone: 

El primer aventura ja la maduresa total d’aquest mercat (tots els 
usuaris de mòbils tindrien un smartphone); el segon suposaria 
un desplaçament d’aquest com a mercat nínxol en aparèixer 
una tecnologia nova (pensa en els encara emergents smart 
speakers); el tercer escenari obre la hipòtesi d’una xarxes 
avançades (com el 5G) on els operadors troben altres mercats 
més lucratius que les trucades personals i finalment, plante-
ja la virtualització total del telèfon intel·ligent com un conjunt 
d’aplicacions en el núvol.

El treball d’aquesta revista d’investigació serà molt útil per als 
investigadors però sobretot per a tots aquells que volen situar 
la seva empresa per a un mercat post-smartphone que encara 
no existeix, marcant una certa distància objectiva pel que fa als 
venedors de novetats que en res canvien l’estadi tecnològic ac-
tual. (Autor: Francisco Vaques Aguilar – foto: arribaeleste)
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Les notícies locals fracassen de 
bones maneres
Per Kristen Muller, responsable de contingut principal de 
Southern California Public Radio

M’agrada creure que tinc una mentalitat de creixement. Quan els 
meus fills fallen en alguna cosa, els ajudo a fer un pas enrere i 
avaluar el que han après. No he de citar Einstein: “tot aquell que 
mai no ha comès un error mai no ha provat res de nou”, o invo-
cant els superherois per fer el meu punt. Però aquest missatge 
és molt més difícil de vendre en una redacció de premsa local.

Alguns d’ells deriven de la forma en què ens hem entrenat. 
Simplement, no hi ha lloc per fracassar quan es tracta de noti-

ficar els fets. Se’t ensenya a fer-ho bé la primera vegada, o bé. 
A més, les redaccions locals estan lligades als recursos i no te-
nen el temps o els diners que puguin permetre l’experimentació 
i, al seu torn, fallades.

Però si les redaccions locals aconsegueixin la sostenibilitat di-
gital, hem d’intentar coses noves. Hem d’experimentar amb di-
ferents enfocaments de cobertura i ingressos. Hem d’aprofundir 
la relació que tenim amb els públics existents i començar a dis-
senyar-ne de nous, sense renunciar a l’equitat i la precisió. Això 
vol dir sortir de la nostra pròpia manera de fer i assumir riscos, 
mentre que el coneixement d’alguns intents fallarà.

Si no n’hi ha, pot ser la part fàcil. Haurem d’anar amb compte 
de com ens comuniquen què funcionava i què no. La creació 
d’una cultura d’experimentació significa compartir aquestes 
lliçons àmpliament, no només dins d’un equip. L’èxit pot ser 
encara més difícil perquè pot requerir decisions difícils sobre el 
que heu de deixar de fer per començar una altra cosa.

Em sento encoratjat per la creixent quantitat de redac-
cions locals que estan prenent un enfocament estructurat 
d’experimentació i fracàs. Estan dissenyant per a interessos 
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compartits de l’audiència, provant diferents tipus de cobertura i 
fallant ràpidament. Estan centrades directament en augmentar 
el  públic digital local i fidel i matar activitats que no es con-
necten a aquest objectiu. Aquestes redaccions aprendran què 
funciona i què no funciona de forma més ràpida que aquelles 
que ni tan sols ho estan provant.

A mesura que es presta més atenció a les notícies locals, és 
fonamental que més periodistes abracin el fracàs de determina-
des accions i comparteixin els seus errors a mesura que vagin 
sorgint. 

El resum del meu nou any consisteix a practicar més del que 
vaig predicar als meus fills (no tot, però, si es dóna l’oportunitat 
de poder menjar sempre les postres) i trobar una manera 
d’incentivar l’experimentació. El futur de les notícies locals 
depèn d’això. (Foto: Ionos.es)
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