
Construïm grans audiències

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

08/02/2019

n
ú

m
e

ro 296

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

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

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


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Més important, però menys robust? Cinc coses que tothom necessita saber sobre el futur del periodisme
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Les claus de la comunicació 2019, segons Lavínia

COMUNICACIÓ DIGITAL
El pagament per continguts es fa fort a França

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El paper que juguen els mitjans de proximitat al nostre país

NOVES EINES
Set eines gratis per comprovar la salut del teu disc dur

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Més important, però menys robust? 
Cinc coses que tothom necessita 
saber sobre el futur del periodisme
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
 

Un nou informe de l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme 
(RISJ) d’Oxford apunta a un futur important per a l’elaboració 
d’informes de recerca.

El cicle de notícies del 24/7 (una investigació i notificació de 
notícies durant les 24 hores, de manera simultània amb estils 
de vida accelerats), juntament amb la reducció de costos i la 
pressió per produir més amb menys en molts formats diferents, 
han provocat un augment de la producció periodística superfi-

cial. No obstant això, el millor periodisme avui és millor que mai, 
argumenten Rasmus Kleis Nielsen i Meera Selva en l’informe 
“ Més important, però menys robust”, cinc coses que tothom 
necessita saber sobre el futur del periodisme”.
És “més accessible, més oportú, més informatiu, més interactiu, 
més compromès amb el seu públic”, escriuen els autors.

“I el paper de les revelacions periodístiques en molts casos di-
ferents, en el moviment #MeToo, per afrontar la corrupció en-
tre funcionaris públics en països com l’Índia, Sud-àfrica i altres 
llocs, i fomentar el debat públic sobre les pràctiques de priva-
desa i poder de les empreses de plataformes i altres problemes 
en el sector privat, subratllen la importància continuada dels 
informes d’investigació”.

Aquí hi ha les altres tendències que creuen que es jugaran a tot 
el món en els propers anys.

• Ens hem mudat d’un món on les organitzacions de mitjans de 
comunicació eren titulars d’un món on els mitjans encara creen 
l’agenda de notícies, però les empreses de la plataforma con-
trolen l’accés a l’audiència.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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• Aquesta mudança als mitjans digitals en general no genera 
bombolles de filtres. En lloc d’això, la serendipitat automatitza-
da i l’exposició incidental generen persones a més i més fonts 
d’informació.

• Sovint, el periodisme perd la lluita per l’atenció de les perso-
nes i en alguns països per la confiança del públic.

• Els models de negoci que financen notícies són desafiats, de-
bilitant el periodisme professional i deixant els mitjans de comu-
nicació més vulnerables a les pressions comercials i polítiques.

• Les notícies són més diverses que mai, i el millor periodisme 
en molts casos millor que mai, portant a tots els polítics més 
poderosos a les empreses privades més grans.

NOTA: Us oferim l’estudi complert Més important, però menys 
robust? Cinc coses que tothom necessita saber sobre el futur 
del periodisme. Només cal CLICAR AQUÍ (Fotografia: Joan 
Puig / El Periódico)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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ACTUALITAT/ LA PRIMERA#firabarcelona

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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Les claus de la comunicació 2019, 
segons Lavínia
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
 
El newsletter Nextmedia comença 2019 fent un repàs als mi-
llors articles de l’any amb un  dossier interactiu per ser gaudit 
i llegit a la manera de cadascun. Un repàs a les tendències 
que s’acostaven fa un any tenint en compte els formats audio-
visuals, la realitat virtual, les xarxes socials, el periodisme o 
l’ètica i la tecnologia, i tot això explicat en diferents formats: 

entrevistes, anàlisi i articles de fons. A més, el treball compta 
amb continguts exclusius, com el diàleg entre Miquel Pellicer i 
Ricardo Villa sobre les tendències en els mitjans per a aquest 
any i la introducció de Antoni Esteve, president del Grup Lavi-
nia, en la qual podem llegir: 

Fa un quart de segle la Humanitat va descobrir un nou planeta 
al qual anomenem Internet. A poc a poc hem anat coneixent 
algunes de les seves característiques, encara que només hem 
explorat una petita porció del seu vast territori i per tant encara 
desconeixem les seves dimensions reals i ni tan sols disposem 
de mapes fiables del que ja descobert.

Anem conquerint nous territoris i els vam batejar. És el cas de 
“smartphones”, “xarxes socials”, “el núvol”, “internet de les co-
ses”, “assistents”, “blockchain” o “intel·ligència artificial”.

A mesura que la nostra exploració avança ens despullem de 
molts prejudicis i també d’un cert bonisme inicial. Veiem que les 
xarxes socials virtuals, com les seves predecessores físiques, 
tenen tots els atributs humans dels que les utilitzen: exhibicio-
nisme, egoisme, generositat, reflexió, emoció, mentida, molta 
mentida.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El mateix passa amb la intel·ligència artificial, que és una con-
catenació d’algoritmes humans, i per tant amb prejudicis. De 
moment no hi ha cap possibilitat, probablement per fortuna, de 
trencar els grillons que lliguen a aquests algoritmes amb els 
seus creadors.

Les tecnologies no poden canviar el món ni als seus nous 
satèl·lits virtuals. Som els humans, que les utilitzem, els que te-
nim l’obligació de salvar un planeta que ja tenim molt desgastat, 
i al mateix temps construir amb paràmetres més justos aquests 
nous territoris que vam descobrir.

Antoni Esteve, president de Lavinia, explica que el dossier 
Nextmedia, preparat per a veure en pantalla, és obra del cos 
d’exploradors de Lavinia. “Volem contribuir a crear la topografia 
d’aquest nou planeta. Ens agrada explorar i acompanyar els 
nostres clients cap a aquests nous mons”.

Esteve manifesta que “creiem que l’audiovisual són els ulls que 
ens permeten veure en el nou planeta, que els algoritmes són 
l’extensió del nostre cervell i de la nostra creativitat, i per això 
volem baixar la tecnologia a una dimensió humana”

Per tot plegat, acaba explicat el seu president, Lavinia aspira 
a “facilitar la comunicació, a integrar l’audiovisual i les noves 
realitats amb diferents graus de inmersividad. Pretenem que la 
intel·ligència no sigui artificial ni artificiosa. Aquest invent va de 
persones que es comuniquen entre si per fer la seva vida més 
fàcil i completa. Tota la resta és accessori”.

NOTA .- Els nostres lectors poden accedir al dossier interactiu 
des d’aquest link. També us oferim el dossier de Lavinia, Les 
claus de la comunicació 2019. CLIQUEU AQUÍ  (Infografia: Ja-
vier Sánchez Galicia)

La Vanguardia unifica les redaccions 
de paper i digital

La unió fa la força. La redacció de paper de La Vanguardia i 
la redacció digital de LaVanguardia.com s’han fusionat en una 
sola organització per “oferir un millor servei als seus lectors i fer 
un salt de qualitat en tots dos productes”. Tots els periodistes 
de la plantilla escriuran indistintament per a l’edició de paper i 
la digital, cosa que ha obligat a una reestructuració de la redac-
ció, tant física com organitzativa. L’objectiu final és aprofitar al 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://indd.adobe.com/view/11aad990-f93d-4050-a3ec-33d05e441a42
https://www.amic.media/media/files/file_352_1839.pdf
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màxim els fluxos informatius per millorar l’oferta periodística en 
un mercat cada vegada més exigent i competitiu.

L’edició de paper de La Vanguardia és líder a Catalunya i se-
gona en vendes a Espanya segons l’última valoració de l’OJD 
amb una mitjana de 96.345 exemplars el 2018. La Vanguardia 
és el mitjà que compta amb més subscriptors de tot Espanya, 
54.950, molt lluny de la resta de competidors. L’edició digital 
ha ocupat la tercera posició del rànquing oficial de comScore 
en 17 dels últims 18 mesos a Espanya, passant de 6,6 milions 
d’usuaris únics a l’octubre del 2015 als 17,7 milions de mitjana 
del 2018. Aquest mes de gener ha registrat el millor resultat de 
la seva història segons la valoració d’Analytics, a l’espera de 
conèixer els resultats definitius del mesurador oficial comScore.

En la nova etapa, l’equip directiu de La Vanguardia s’agrupa en una 
taula central on els responsables del diari treballaran en un espai lliu-
re sense despatxos des d’on es prendran les decisions clau per a la 
publicació de les notícies en web i paper i la distribució de aquestes 
per les xarxes socials i els canals oficials de La Vanguardia. Lla direc-
ció està treballant en un redisseny de les dues edicions, la de paper i 
la digital, per adaptar-se millor a la nova situació. Els dos projectes es 
desenvoluparan durant aquest 2019. (Font: La Vanguardia)

The Washington Post reivindica el 
valor del periodisme 

Els anuncis que s’emeten durant el descans de la Super Bowl 
-la gran final de la lliga de futbol americà als Estats Units, que 
es va celebrar diumenge passat- són gairebé tan famosos com 
el propi partit. El preu de la publicitat es dispara en aquests 
minuts i moltes marques graven espots específics només per a 
aquest dia. En aquesta ocasió, el diari The Washington Post va 
llançart un comercial en què reivindica el valor i la importància 
del periodisme en un món en què cada vegada és més difícil 
distingir entre realitat i ‘fake news’.

L’amo del diari, el multimilionari propietari d’Amazon Jeff Bezos, 
ha penjat l’espot en el seu compte de Twitter, amb un missatge 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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en què agraeix la feina dels periodistes del diari “Sense impor-
tar el risc o el perill que corrin”. Cliqueu en aquest enllaç.

L’anunci repassa alguns dels esdeveniments que han cobert 
reporters a tot el món, i amb la veu de Tom Hanks, recorda què 
suposa el periodisme: “Quan anem a la guerra. Quan exercim 
els nostres drets. Quan ens elevem a les nostres majors altu-
res. Quan ens lamentem i resem. Quan els nostres veïns estan 
en perill. Quan la nostra nació està amenaçada. Hi ha algú per 
reunir els fets, per portar-te la història. No importa el cost, per-
què el coneixement ens dóna poder. El coneixement ens ajuda 
a decidir. El coneixement ens manté lliure “. 

Entre les imatges escollides, a més de conflictes com la II Gue-
rra Mundial o l’arribada de l’home a la Lluna, es pot veure a la 
periodistes Marie Colvin, assassinada a Síria el 2012; a Austin 
Tic, desaparegut des de fa més de sis anys en aquesta mateixa 
guerra, i a Jamal Khashoggi, assassinat a Istanbul l’any passat. 
L’enregistrament acaba amb el ‘lema’ del diari:  “La democràcia 
mor en la foscor”. (Font: Heraldo – Infografia: NYT) 

Unió de ràdios locals al centre i sud 
de Catalunya

Si fa pocs dies es feia pública la creació el magazín radiofònic 
Territori 17 que unifica a través de la ràdio les comarques del 
Vallès Oriental, el Moianès, Osona i el Ripollès, ara, seguint 
amb aquesta estratègia i amb la  participació de la Xarxa de 
Comunicació Local, es presenta, al centre del país La Central, 
un magazín diari i matinal (de 8h a 11h) a la Catalunya Central 
difós per Ràdio Sallent, Solsona FM, Ràdio Sant Fruitós, Ràdio 
010 i Castellet Ràdio, que abasta les comarques del Bages, el 
Moianès, el Solsonès i el Berguedà; i al sud, Al Dia. Terres de 
l’Ebre (de 13h a 16 h) que abastarà les comarques del Baix 
Ebre i el Montsià gràcies a la confluència de les emisores de 
Ràdio Delta, Ràdio Tortosa, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio i 
Ràdio Joventut. 

Més emissores municipals.- D’altra banda, la Generalitat ha 
aprovat atorgar la concessió definitiva per a la prestació del 
servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència de caràcter municipal als ajuntaments 
d’Abrera (107.9), Argentona (104.6), Premià de Dalt (91,4), Ri-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://twitter.com/i/status/1092255287472320512
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pollet (91.3), Solsona (107.5) i Tortosa (103,3). Aquests consis-
toris ja disposaven de l’adjudicació provisional d’una emissora 
de freqüència modulada des de feia temps. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El pagament per continguts es fa fort 
a França
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia

Els principals diaris del país veí, Le Monde i Le Figaro, acari-
cien els 200.000 subscriptors de pagament. Els més modestos 
sobrepassen els 10.000. La premsa francesa ha aconseguit 
que cali entre els usuaris la idea que cal pagar a canvi d’obtenir 
continguts de qualitat. I la gent ha respost de manera positiva.

Fins ara, els països nòrdics i alguns diaris nord-americans han 
estat l’exemple a seguir a l’hora de somiar amb una premsa 

capaç de sostenir-se a si mateixa gràcies als seus usuaris. Els 
primers, perquè en països com Noruega han aconseguit que la 
majoria de la gent pagui per llegir notícies. Els segons, perquè 
amb The New York Times i The Washington Post estan demos-
trant que hi ha esperança.

A partir d’ara, a aquests dos grans i reeixits actors en el mercat del 
pagament per continguts es pot unir França amb tot el dret. El país 
gal ha aconseguit que cali entre els usuaris la necessitat que pa-
guin per llegir notícies. I han respost com potser s’esperava d’ells.

Els principals diaris del país han aixecat murs de pagament que 
estan arrasant. Le Monde, Le Figaro i el nadiu digital Mediapart 
superen amb escreix els 100.000 abonats. Cada un d’ells. Le 
Monde, per exemple, ronda els 180.000 abonats. Mediapart, els 
140.000. Le Figaro va una mica per darrere, però al novembre 
de 2018 va trencar la barrera dels 100.000 subscriptors de pa-
gament. En els tres casos, la quota mensual costa entre 10 i 15 
euros, el preu estàndard de qualsevol servei digital que es preï, 
des Netflix fins a Spotify.

No són els únics diaris amb reeixits models de pagament. 
L’esportiu L’Équipe té més de 82.000 abonats, a raó de 10 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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euros mensuals. Les Echos supera els 44.000 subscriptors. I 
d’altres, com el catòlic La Croix, l’esquerrà Libération o el popu-
lar Le Parisien, superen els 10.000 subscriptors.

La premsa de pagament a l’Estat espanyol
Per fer-nos una idea de la magnitud d’aquestes xifres, només 
cal recordar que eldiario.es, un dels líders en subscripcions de 
pagament a Espanya, té al voltant de 33.000 subscriptors. El 
Español, de Pedro J. Ramírez, supera els 12.000 subscriptors, 
que suposen el 15% dels seus ingressos totals.

Perquè la premsa, en general, no vol renunciar ni a certa gra-
tuïtat en alguns continguts (els més bàsics: informació pura del 
dia a dia) ni als anuncis. Sobretot perquè ha costat molt de temps 
aconseguir les audiències actuals (a França, Le Monde va supe-
rar al desembre als 95,7 milions de visites) i perquè els usuaris 
que entren al web d’un mitjà i llegeixen articles gratis, pot ser que 
acabin abonant-se per veure també els de pagament. Le Figa-
ro converteix 5.000 nous subscriptors al mes gràcies a aquest 
mètode, que tranquil·litzarà als més avariciosos perquè implica 
que la premsa difícilment es farà de pagament total. Encara que 
alguns mitjans estiguin restringint al màxim la gratuïtat, com és 
el cas de Vocento a Espanya amb algunes capçaleres regionals.

Per Le Monde, la línia vermella és no cobrar per més del 40% 
dels continguts. Però és probable que la tendència general del 
sector sigui la de acabar cobrant per la pràctica totalitat dels 
continguts. Al capdavall, la premsa mai ha estat gratis quan 
triomfava als quioscos, i la tele oferia notícies sense cost. Mai hi 
va haver problemes perquè eren dos productes completament 
diferents, el mateix que es pot (i ha de) pensar-se dels blocs i 
les xarxes socials: no tenen res a veure amb un diari. Afortuna-
dament. (Il·lustració: Wix.com)

Les xarxes socials més usades a 
Espanya el 2019

Quines són les xarxes socials més utilitzades a Espanya en 
l’actualitat? Segons l’ informe “Digital 2019”, elaborat per Hoot-
suite i We Are Social, els usuaris d’Internet a Espanya han cres-
cut en 4 milions durant l’any passat. Això vol dir que ja és inter-
nauta el 93% de la població espanyola, o el que és el mateix: 
gairebé 43 milions d’espanyols accedeixen a la xarxa de xarxes 
habitualment. L’informe estableix que el 60% dels ciutadans es-
panyols utilitza les xarxes socials al mes, gairebé un 4% més 
que l’any anterior.
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endesa.com

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

What’s your power? 
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La xarxa social més emprada pels espanyols és YouTube, ja que 
el 89% dels usuaris d’Internet a Espanya assegura que l’empra 
habitualment. Supera la plataforma de vídeos propietat de Google 
a l’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, que curiosa-
ment és emprada pel 87% dels internautes espanyols. Facebook 
ocuparia la tercera posició, en ser utilitzada pel 82% dels usuaris 
d’Internet a Espanya. Instagram li segueix en el rànquing, però 
ja a força distància, ja que és emprada pel 54% dels internautes.

El que sí que confirma aquest llistat és que l’aplicació de fo-
tografies ja supera àmpliament pel que fa a ús a Twitter a Es-

panya. La xarxa social és utilitzada pel 49% dels internautes 
espanyols, percentatge molt alt, ja que suposaria que té més 
de 20 milions d’usuaris al nostre país. Facebook Messenger és 
utilitzat pel 43% dels internautes espanyols; LinkedIn pel 31%, 
i Pinterest puja fins al 28%. Snapchat, per la seva banda, se-
gueix sense quallar entre els internautes d’Espanya. Només el 
15% d’ells té un perfil en aquesta aplicació i la utilitza habitual-
ment.

No recull el llistat el percentatge d’usuaris que fan servir Tik 
Tok, ja que el seu boom es va experimentar en els últims mesos 
de 2018. Previsiblement estarà en el rànquing d’aquest any, 
si continua sumant usuaris com ho ha fet durant les darreres 
setmanes.

Nota.- El lector pot ampliar la informació sobre l’Informe Digital 
2019 en aquest enllaç. (Font: Trecebits – Infografia: We Are 
Social)
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Micropagaments, una forma d’obtenir 
ingressos dels no subscriptors

Amb la posada en marxa dels murs de pagament, que s’han 
vingut popularitzant especialment en 2018 en el panorama 
internacional i la seva propera implementació en alguns dels 
diaris espanyols d’àmbit general (a la premsa local ja hi ha ex-
periències de murs de pagament freemium: alguns mitjans de 
Vocento i EPI, Diario de Navarra, etc.), queda encara obert, 
entre d’altres, el repte d’augmentar els ingressos, més enllà del 
que pugui obtenir-se per publicitat, d’aquells lectors que no vo-
len una subscripció.

En una recent reunió de treball de INMA es va analitzar preci-
sament com monetitzar el 98% dels lectors en línia que no es 
subscriuen. Els participants en la reunió de treball van analitzar 
nous models i van compartir casos d’èxit, sobresortint el dels 
micropagaments.

A la reunió es va ressenyar precisament que “hi ha un lloc per 
als models de negoci que no siguin les subscripcions. Després 
de la posada en marxa de subscripcions digitals, dirigides als 

lectors de més consum i més fidels, les empreses informatives 
han d’analitzar també als lectors que van a la recerca de pro-
mocions i als compradors ocasionals”.

Es va acceptar que es poden començar a prioritzar diferents 
models de preus en funció d’on cauen els compradors en 
aquest panell de mètriques”, va dir (veure imatge). “Sabem que 
hi ha molts compradors que venen els nostres llocs web per a 
una sola vegada. Podem atreure’ls amb preus potser a la carta? 
Podem modelar nous paquets ‘tot en un’?”
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Quan es segmenten les persones per freqüència de visitants, 
es veu que el 60% d’aquestes fa una visita per setmana i el 40% 
de les persones fa dos o més visites per setmana. Simplement 
utilitzant aquests números de mercat reals, es pot començar a 
estimar la mida de les oportunitats. Es pot llegir l’article com-
plert en aquest link. (Font i gràfic: Laboratorio de Periodismo)

Vocento endureix la seva mur de 
pagament i deixa en obert només cinc 
notícies
El grup Vocento ha donat aquest any un nou pas en la seva 
estratègia per cobrar pels seus continguts digitals . Durant els 
primers dies de gener, l’editor de ABC ha endurit el mur de pa-
gament que actualment manté en El Correo, El Diario Vasco, El 
Diario Montañés i Ideal de Granada. És així com des d’aquest 
mes només es poden consultar cinc articles gratuïts en cada 
diari, el que els deixa en un sistema gairebé totalment de pa-
gament.

El primer diari en aplicar el sistema de subscripció ON+ a Vo-
cento va ser El Correo a finals de 2015 i va començar amb 

40 articles gratuïts, que s’han anat reduint de mica en mica en 
els últims quatre anys fins a arribar gairebé al pagament total 
aquest mes de gener, al costat de altres tres capçaleres regio-
nals del grup. En paral·lel, el projecte inclou reforçar els contin-
guts premium per a subscriptors. 

L’objectiu és que tots els regionals tinguin aquest model, però 
en Vocento són conscients que cal apostar primer per capçale-
res que mantenen el lideratge en les seves respectives regions 
i que no tinguin una competència massa forta que els pugui 
treure audiència. (Font: El Español)

El New York Times s’acosta a 
convertir-se en una empresa digital 
majoritària
The Times ha anunciat aquest trimestre i els exercicis finals de 
2018 aquesta setmana, amb notícies. El més important: The 
Times va generar 709 milions de dòlars en els ingressos digitals 
el 2018, posant-lo al capdavant de l’ambiciós objectiu que es va 
establir el 2015 per assolir els 800 milions de dòlars en ingres-
sos digitals per a l’any 2020. 
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I encara més, el gerent general de l’època, Mark Thompson, 
va proposar-se un nou objectiu: “augmentar el nostre negoci 
de subscripcions a més de 10 milions de subscripcions per a 
l’any 2025”. Doncs el NYT ha arribat ja als 4,3 milions el 2018, 
comptant tant digital com imprès.

The Times va assolir un total de 1.748 milions de dòlars el 2018, 
el que significa que els ingressos digitals representaven poc 
més del 40 per cent del total. Tenint en compte les línies de ten-
dència en format digital i digital, no trigarà pas massa fins que 
arribi a un punt d’inflexió del 50 per cent. Suposo que el segon 
trimestre de 2020. 

Un objectiu comú en els cercles dels diaris fa uns anys era ser 
capaç de fer diners en línia per cobrir el cost de la redacció. 
Bé, en aquest moment, el Times podria pagar per la redacció 
dues vegades més amb només diners digitals. Probablement 
per això la redacció segueix creixent, el Times ha informat que 
ara compta amb 1.600 periodistes, un màxim històric. (Font: 
Nieman Lab)

Gairebé a punt el Mobile World 
Congress Barcelona 2019

GSMA, la patronal mundial de la indústria mòbil, organitza a 
Barcelona una nova edició del Mobile World Congress, el gran 
esdeveniment tecnològic que es farà a la ciutat comtal del 25 
al 28 d’aquest mes de febrer. Les instal·lacions de la Fira a 
l’Hospitalet de Llobregat acolliran importants ponències, milers 
d’estands empresarials i un ambiciós ventall d’activitats per a 
atendre les expectatives de 100.000 visitants procedents de 
200 països.

El Mobile World Congress és el congrés mundial de tecnologia 
mòbil que reuneix els gegants de la telefonia i operadores, em-
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preses productores d’APPs, d’antenes, de torres de telecomu-
nicacions, de desenvolupament de noves tecnologies de mobili-
tat, i centenars d’empreses de diferents tipologies de productes 
d’aquest sector. Enguany, l’esdeveniment espera un total de 
107.000 assistents i un impacte econòmic de fins a 473 milions 
d’euros, segons va avançar el conseller delegat de la GSMA, 
John Hoffman, durant la presentació que va fer el passat 31 de 
gener.

L’edició d’enguany portarà com a lema ‘Intelligent connectivity’ 
(conectivitat inteligent) i preveu generar al voltant de 13.900 
llocs de treball temporals. A més a més de comptarà amb 2.400 
expositors, 170 delegacions governamentals i 200 països i re-
gions. Des de la primera edició del MWC a Barcelona el 2006, 
el congrés ha generat per a Barcelona un impacte econòmic 
d’uns 4.800 milions d’euros i 128.00 llocs de treball temporals. 
L’impacte del MWC és global i local, segons els organitzadors. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: aerobusbcn.
com)

La Mobile Week s’expandeix a tot 
Catalunya
La setmana anterior al Mobile World Congress (entre el 14 i el 
23 de febrer) viurem la Mobile Wwwk,  que té com a gran no-
vetat l’expansió a quatre noves ciutats – Girona, Lleida, Reus 
i Igualada – i a la comarca de la Ribera d’Ebre. La voluntat és 
que l’impacte del MWC arribi a tot el territori, de manera que 
el debat sobre la revolució digital s’estengui a tota Catalunya.

Així, la iniciativa es presenta amb una proposta que convida 
a la reflexió i la mobilització ciutadana amb més d’un cente-
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nar d’activitats gratuïtes que s’agrupen sota el lema La nostra 
senzilla relació amb la tecnologia. Artistes, científics, enginyers, 
filòsofs, emprenedors i professionals generaran debat sobre la 
repercussió que té la tecnologia en la vida quotidiana de les 
persones. En concret, Barcelona acollirà més de 80 activitats 
distribuïdes en una seixantena d’espais públics de la ciutat i 
més de 100 ponents. En aquest sentit, la programació es divi-
deix en quatre grans formats: conferències, tallers, exposicions 
i famílies.

Pel que fa a les conferències, es faran diverses taules de de-
bat amb ponents internacionals i experts locals que aproparan 
l’actualitat tecnològica al dia a dia dels ciutadans. Per la seva 
banda, les exposicions acolliran deu propostes d’artistes digi-
tals  que reflexionen sobre temes com la intel·ligència artificial, 
els bitcoins, els robots o les xarxes socials. A més, també es 
podran visitar quatre obres procedents de la col·lecció BEEP 
d’Art Electrònic.

Pel que fa a les seus repartides pel territori, acolliran 25 con-
ferències i taules rodones amb més de 100 ponents, 15 tallers 
i presentacions, quatre projeccions, dos programes de ràdio, 
tres exposicions i cinc activitats per al públic juvenil i familiar. 

A la Ribera d’Ebre es faran durant tota la setmana; a Girona, 
entre el 21 i el 23 de febrer; a Lleida, el dia 22, i a Reus, el dime-
cres 20. Està previst que es facin més de 130 activitats en més 
de 60 espais entre el 14 i el 23 de febrer. (Font: SmartCatalonia 
– infografia: Feceminte)

Google va augmentar els seus 
beneficis gairebé un 150% el 2018
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Alphabet, empresa propietària de Google, va fer públics els 
seus resultats anuals referents a l’any passat. En ells, desta-
ca com la multinacional ha augmentat en un 143% els seus 
ingressos nets respecte a 2017. Així, Alphabet s’ha embutxa-
cat 30.736.000 de dòlars americans nets (26.912.000 d’euros) 
enfront dels 12.662.000 de dòlars (11.087.000 d’euros ) de 
l’exercici anterior. Gairebé un terç d’aquests, 8.948.000 de 
dòlars, procedeixen de l’últim trimestre, és a dir, d’octubre a 
desembre de l’any passat. Els comptes de l’empresa també 
reflecteixen la multa de la Comissió Europea per infringir con-
tra la regulació sobre competència comunitària, d’5.071.000 
de dòlars nord-americans (4.440 milions d’euros) aquest any. 
Aquesta, tal com mostra aquesta infografia de Statista que 
il·lustra aquest text, no ha impedit fer de 2018 l’any més ren-
dible per a la multinacional de Mountain View almenys des de 
2011. (Text i infografia: Statista)

Neix Tokeneconomía, un diari econòmic 
que paga als seus periodistes amb tokens

El sector del periodisme viu en una època permanent de can-
vis, per això, reinventar-se i redescobrir el sector és un objectiu 
d’obligat compliment per a tots els mitjans de comunicació. És 
igual si el mitjà en qüestió és més o menys jove; l’important és 
adaptar-se als nous temps i sorprendre.

Aquesta pràctica l’han portat a la màxima expressió dels crea-
dors de Tokeneconomía, un nou diari econòmic que ha innovat 
i que ha decidit remunerar als seus periodistes amb tokens. 
Així mateix, el descriu una de les periodistes que treballa per a 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

aquest nou mitjà: “el primer periòdic descentralitzat en el món 
dedicat a l’economia i on els periodistes reben tokens a canvi 
dels seus continguts”. 

Tokeneconomía és un nou projecte que depèn de la plataforma 
Publiq i que permet publicar notícies recolzant-se en les últimes 
novetats tecnològiques que donen garanties de veracitat a la 
informació i enriqueixen el seu contingut. Segons els seus crea-
dors, aquest nou portal és un “exemple de que tots podem crear 
un diari en blockchain (o cadena en blocs)”.

Què és un token (símbol)?. Un símbol (o token) és “una unitat 
de valor que una organització crea per governar el seu model 
de negoci i donar més poder als seus usuaris per interactuar 
amb els seus productes, alhora que facilita la distribució i repar-
timent de beneficis entre tots els seus accionistes”. Així defineix 
William Mougayar, autor del llibre The business blockchain, el 
nou terme de l’economia digital.

Alguns experts defineixen el testimoni com una unitat de valor 
similar als bitcoin. No obstant això, asseguren que és una mo-
neda que té més usos, com la remuneració d’un treball, atorgar 
un dret o cedir unes dades. (Font i imatge: PRnoticias)
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El paper que juguen els mitjans de 
proximitat al nostre país
Per Marta Martínez Font, directora de servei al client d’Havas 
Media Barcelona / Revista Comunicació 21

Quan fem una reflexió sobre quin paper juguen els mitjans de 
proximitat en campanyes convencionals en l’àmbit de Cata-
lunya, primer hem de fer una distinció entre anunciant privat 
i anunciant públic (administracions públiques). Les campan-

yes que duen a terme les administracions públiques sovint 
són campanyes d’interès general, ja que són majoritàriament 
campanyes de conscienciació social o bé informatives que van 
adreçades a tota la ciutadania catalana. En aquesta tipologia 
de campanyes, és molt important cobrir totes les zones geo-
gràfiques de Catalunya. Per tant, els suports locals o de proxi-
mitat són molt més susceptibles de ser planificats que no pas 
en campanyes gestionades per un anunciant privat. A més, a 
nivell de percepció, aquell usuari que consumeix informació de 
proximitat sol ser aquell que té interès en allò proper, que es 
preocupa pel que passa al seu voltant i, per tant, sol tenir millor 
reacció a la publicitat que tracta temes que l’afecten, com són 
les campanyes d’administracions públiques.

Les premisses que tenim en compte a l’hora de programar la 
contractació d’espais publicitaris en relació als mitjans de proxi-
mitat són: el pressupost disponible, la temàtica de la campanya, 
l’àmbit i a qui va adreçada la comunicació en concret. El que pot 
variar d’una campanya a l’altra és el percentatge d’inversió que 
destinem als mitjans locals, però en campanyes de sensibilit-
zació, com podria ser la campanya d’accidents de trànsit, hem 
de tenir molta cura d’arribar al conjunt de la ciutadania de Cata-
lunya. En aquesta tipologia de campanyes, el pressupost des-
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tinat als mitjans de proximitat gira entorn del 15-20%, utilitzant 
sobretot suports digitals, mitjans impresos i televisions locals.

El tema és molt diferent quan treballem amb anunciants pri-
vats, on la prioritat és impactar en el target desitjat per sobre 
d’altres criteris, com és la proximitat. Aquí la programàtica amb 
l’ús del data pren importància, ja que permet la compra, no ja 
d’impactes en una pàgina web concreta, sinó directament en 
una audiència afí al producte o servei que l’anunciant vol pro-
mocionar. Els mitjans locals, però, tenen l’oportunitat d’explotar 
també la seva pròpia data i oferir el seu inventari a aquest nou 
model, ampliant altres vies de comercialització dels seus es-
pais.

Una altra via d’explotació dels mitjans locals és el treball que 
poden fer del seu contingut. Un contingut ad hoc vinculat a 
l’anunciant i que permeti connectar aquest anunciant amb el 
seu possible consumidor. Elaborar ofertes conjuntes que inclo-
guin continguts més publicitat convencional podria obrir la porta 
a noves planificacions.

El fet que la majoria de suports locals estiguin agrupats en di-
ferents associacions ens facilita molt la feina, i és que al final 

fan de centralitzadores en la gestió de la publicitat. Però un 
dels problemes que ens trobem a l’hora de planificar-los és que 
molts no estan controlats per cap font oficial de mesura i no 
disposem de cap mètrica que justifiqui la seva selecció.

Els mitjans locals o de proximitat aporten un valor important a 
molta tipologia de campanyes, però és important que continuïn 
desenvolupant-se. (Fotografia: Agroactivitat)

Repetitiva, intrusiva i sense 
escrúpols: la percepció pública de la 
publicitat assoleix un mínim històric
La percepció del públic sobre el valor de la publicitat ha assolit 
un mínim històric, segons investigacions del thinktank Credos, 
el president líder de l’Associació de Publicitat (AA) i el comer-
cialitzador d’Unilever, Keith Weed, per iniciar una iniciativa a 
escala industrial per abordar el problema.

L’estudi, que es va revelar a la conferència de lideratge de 
l’organisme comercial el dimecres 30 de gener passat, es va 
encarregar després de la creació d’un “grup de treball fiduciari” 
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dins de l’AA. Va reunir anunciants, agències, mitjans de comu-
nicació, plataformes tecnològiques i associacions comercials 
ISBA i IPA. Utilitzant una barreja de mètodes de recerca (in-
cloent un diari publicitari de deu dies, una etnografia filmada i 
una enquesta de 2.000 persones), es va trobar que el curs pas-
sat es va registrar un favor públic a la publicitat amb un mínim 
del 25%. El 1992, aquesta xifra era del 48%.

Els enquestats van dir que se sentien “bombardejats” per la 
publicitat a causa del volum d’anuncis que veuen i la repetició 
constant. També van dir que se sentien aclaparats per la “im-
prudència” de la publicitat, especialment en línia on van dir que 
les marques retarden o interrompen injustament l’experiència 
de l’usuari. Uns altres van lamentar l’execució creativa dels 
anuncis, lamentant-se de “irritants jingles” i “mal humor”.

Els consumidors també estaven preocupats pels sectors sensi-
bles i els col·lectius vulnerables, en particular pel que fa a com 
es destinaven determinats productes i serveis a aquells que 
eren insegurs econòmicament, als que tenien addiccions, nens 
i ancians. “No sé si hi ha valors ètics o bàsics en publicitat; i si 
hi ha, no sé sobre ells “, va dir un dels enquestats en la recerca. 
(Font: Thedrum)

Prediccions per als sectors 
de Tecnologia, Mitjans i 
Telecomunicacions 2019

La 18º edició de l’informe Prediccions TMT revela les principals 
tendències, desafiaments i oportunitats que impactaran en els 
sectors de Tecnologia, Mitjans i Telecomunicacions. L’auge dels 
continguts d’èxit en televisió, la democratització en l’ús de la 
intel·ligència artificial o la penetració dels altaveus intel·ligents 
són algunes de les prediccions que s’aborden en l’estudi. 

Deloitte prediu que 2019 serà l’any en què les xarxes sense fils 
5G de ampli abast aconsegueixin obtenir economies d’escala. 
Un total de 72 operadors han realitzat proves amb xarxes 5G el 
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2018 i, per a finals de 2019, esperen que 25 operadors hagin 
llançat el servei 5G, almenys en part dels seus territoris, als 
quals se sumarien 26 operadors en 2020.

Deloitte també preveu que, el 2019, uns 20 proveïdors de ter-
minals mòbils llancin al mercat smartphones preparats per a 
aquesta tecnologia 5G (els primers podrien estar disponibles 
en el segon trimestre), i per a finals d’any les vendes podrien 
arribar a prop d’un milió de terminals 5G.

L’informe detalla les tres principals aplicacions del 5G que pro-
bablement suscitin major interès entre els usuaris de les xarxes 
(ja siguin empreses o particulars), juntament amb les dificultats 
més rellevants per els operadors de les xarxes.

Com que necessitem saber més, us convidem a descarregar 
complert la 18º edició de l’informe Prediccions TM de Deloitte. 
CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - Infografia: 
Deloitte)

La FEDE i Agències d’Espanya 
denuncien concursos oficials no 
legals ad hoc per mitjans

La FEDE (Federació d’Empreses de Publicitat i Comunicació) i 
Agències d’Espanya (AdE), impugnaran els concursos en què 
les diferents administracions públiques convoquin directament 
a mitjans de comunicació, tancant la participació a les agències 
de mitjans. La FEDE/AdE veuen amb enorme preocupació la 
proliferació durant els últims mesos de concursos en què els 
únics licitadors que poden participar són els mitjans de comu-
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nicació, cosa absolutament insòlita fins ara i que pot causar un 
enorme i irreparable perjudici a les agències de mitjans.

Els arguments que utilitzen La FEDE/ dE en aquestes impugna-
cions estan basats en la legislació sobre Contractació Pública 
espanyola i de la Unió Europea en matèria de concursos pú-
blics, així com en la legislació sobre competència, en concor-
dança amb la doctrina existent en la matèria i la jurisprudència 
del Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia i el Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea.

Però també hi ha arguments de caràcter polític. Per als presi-
dents de la FEDE, Joan Carles Falantes i AdE, Cordoba Ruiz, 
“s’estan utilitzant aquests concursos per beneficiar els mitjans 
que més interessen als governs al capdavant de les adminis-
tracions, sortejant qualsevol tipus de filtre tècnic”. Això ho prova 
que en aquests concursos hi hagi ja una decisió sobre quins 
mitjans hauran de difondre la campanya sense cap justificació 
tècnica. En la majoria d’ells no es recullen mitjans tan impor-
tants i eficaços com la publicitat exterior o digital.

Al marge, i com a argument professional, podria afegir-se que 
les administracions, en general, no tenen mitjans (programes, 

fonts d’informació, personal format) per decidir quina és la pla-
nificació de mitjans més adequada i rendible per als objectius 
d’un concurs, així com el control, optimització i seguiment de 
la campanya, cosa que constitueix l’essència del treball de les 
agències de mitjans.

És per tot això, que La FEDE/AdE han decidit denunciar de 
forma pública i rotunda aquesta situació que perjudica moltes 
empreses, amb el resultat segur de la destrucció de centenars 
de llocs de treball per una discriminació injustificada i intolera-
ble. En conseqüència, ha iniciat un seguiment de tots aquells 
contractes i acords marc per a la impugnació d’aquells en els 
quals es limiti la competència , es discrimini i es perjudiquin els 
drets de les agències de mitjans i publicitat. (Font: Programa de 
la Publicidad – imatge: La Opinión de Málaga)

Elaboren un codi de conducta per 
regular l’ús d’Influencers en publicitat
 
Determinades marques cada vegada aposten més per la con-
tractació d’influencers per impactar als seus públics objectius, 
apreciant d’aquestes figures públiques la facilitat per arribar als 
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seus targets desitjats i la credibilitat que aporten; segons re-
cull un estudi realitzat per la consultora  SocialPubli. L’informe 
recull que el creixement en els últims anys d’aquest tipus de 
màrqueting ha fet que algunes veus de la indústria publicitària 
qualifiquin l’auge dels influencers com una “bombolla”, tenint 
en compte els elevats preus que algunes d’aquestes figures 
cobren per transmetre missatges publicitaris.

No obstant això, com el seu creixement ha estat tan fugaç, la 
indústria publicitària no ha tingut temps fins a la data per regu-
lar convenientment aquesta modalitat de màrqueting, que pre-
senta algunes mancances, sobretot pel que fa a l’emissió de 
publicitat encoberta.

A Espanya, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 
i del Comerç Electrònic (LSSI) recull que “la publicitat ha de 
presentar-se com a tal, de manera que no es pugui confondre 
amb una altra classe de contingut, i identificar de forma clara a 
l’anunciant”. També la Llei general de publicitat i en la de compe-
tència deslleial  prohibeix expressament la publicitat encoberta.

En aquesta línia, el Codi elaborat per l’Associació Espanyola 
d’Anunciants (AEA) i Autocontrol vincularà a totes les entitats 

associades i a qui vulgui adherir-se de forma voluntària. Per re-
forçar la transparència del màrqueting de influencer, ambdues 
organitzacions han elaborat un “Codi de conducta sobre l’ús 
de Influencers en la publicitat”, un document que ja ha estat 
presentat a la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital (SEAD), 
amb l’objectiu d’aportar solucions de cara a la identificació de 
la publicitat.

En aquest Codi es recull que “l’ús d’aquesta estratègia comu-
nitària és a priori lícita, sense detriment que la mateixa, com 
qualsevol altra acció de naturalesa publicitària, estigui sotmesa 
a la legislació vigent i, molt en particular, al qual la doctrina 
ha denominat Principi d’autenticitat o Principi d’identificació de 
la publicitat “, derivat de la prohibició de publicitat encoberta 
continguda en la Llei de Competència Deslleial  i altres normes 
sectorials.

El text elaborat per l’AEA i Autocontrol estableix un conjunt de 
regles que vincularan a tots els seus associats, així com a qual-
sevol altra empresa del sector (anunciants, agències, represen-
tants, mitjans) o influencers que voluntàriament s’adhereixin al 
mateix. (Font: Espacio Dircom)
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Renault confia la seva estratègia 
digital a Proximity Madrid

Després d’un concurs realitzat per Renault Espanya, Proximi-
ty Madrid serà l’agència responsable del desenvolupament de 
l’estratègia, creativitat i gestió de l’ecosistema digital de Ren-
ault i Dacia, així com de l’activitat de Content Strategy, CRM i 
RRSS per les seves diferents divisions. Per part de l’agència, 
el compte està liderada per Silvia Corominas (Directora de Ser-
veis al client) ia l’àrea creativa per Susana Pérez (Directora 
Creativa Executiva).

José Luis Gómez, director general d’Proximity Madrid declara 
que “per Proximity Madrid suposa un orgull treballar amb Re-
nault Espanya, un dels anunciants més importants del nostre 
país, i consolidar de nou la nostra relació després de diversos 
anys de col·laboració. Estem segurs que en aquest món can-
viant de la comunicació seguirem aconseguint juntament amb 
Renault molts èxits junts de cara al futur”. (Font: Interactiva)

Vainilla, responsable de la campanya 
promocional del peix de proximitat a 
Catalunya

La Conselleria d’Agricultura i Pesca de la Generalitat de Cata-
lunya ha seleccionat a l’agència independent Vainilla, amb seu 
a Barcelona, per dur a terme una campanya integral per promo-
cionar el peix de proximitat i incentivar el seu consum al mercat 
català. Sota l’eslògan Assenyala’m, soc garantia de proximitat, 
l’acció es difon per ràdio, mitjans gràfics i internet, comptant 
amb diferents execucions i peces, inclòs un vídeo en línia rea-
litzat íntegrament mitjançant animació digital.

La iniciativa vol donar a conèixer al públic en general la diver-
sitat de fauna marítima que hi ha a les costes catalanes, ap-
tes per al consum i per a totes les butxaques i que diàriament 
omplen les llotges i mercats de la comunitat autònoma, alhora 
que “genera un vincle entre els consumidors i el sector pesquer 
català mitjançant el reconeixement dels productes pesquers de 
proximitat “, segons detalla el director general de Pesca i Afers 
Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Sergi Tudela. La idea d’aquest treball és mostrar 
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de la mateixa manera quins són els millors productes de tempo-
rada, els més assequibles en relació qualitat-preu i les bondats 
sobre consumir peix fresc de forma regular en la dieta, davant 
les noves generacions. (Font: El Publicista)

El 28% de la publicitat de la Comunitat de 
Madrid (11 milions) se l’emporta Piqué

La Comunitat de Madrid, governada pel PP, ha duplicat la 
seva despesa en publicitat, promoció, divulgació i patrocinis. 
L’Executiu autonòmic va destinar l’any passat 38,5 milions 
d’euros, un 103% més que el que va invertir en l’exercici an-
terior (18,9 milions d’euros). El 28% tots aquests diners públic 
se’ls va emportar una sola empresa, Kosmos Global Tennis, 
la firma constituïda el juny de 2016 per Gerard Piqué i el seu 
pare, Joan, per crear campionats internacionals de tennis. El 
futbolista del FC Barcelona ha signat un conveni amb el Govern 
regional i l’ajuntament de la capital espanyola per portar la nova 
Copa Davis a Madrid.

Però l’esdeveniment esportiu no surt gratis. Només la comuni-
tat destinarà 10.890.000 d’euros a patrocinar la nova compe-

tició dissenyada per Piqué. De fet, aquesta és la partida més 
nombrosa de les 455 que apareixen en el capítol publicitari. 
Les dades procedeixen de diverses peticions d’informació que 
el Govern regional ha respost al grup parlamentari socialista, 
que volia saber “en quin tipus de publicitat es gasta els diners 
públics i amb quins mitjans de comunicació, ja que aquest ca-
pítol no es pot consultar al portal de transparència”. Dels 38,5 
milions invertits en promoció, la Conselleria de Turisme, Cultura 
i Esports és la que més gasta: 26 milions d’euros, 1 384% més 
que el que va invertir aquest departament en 2017. L’empresa 
de Piqué s’emporta així el 28% de la despesa total en publicitat 
i el 41% de la despesa d’aquesta conselleria. (Font: El Confi-
dencial)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Set eines gratis per comprovar la 
salut del teu disc dur
Per Genbeta

Imagina que estàs treballant en un document summament impor-
tant, que estàs roent escrivint sense parar i que de cop i volta al 
disc dur del teu ordinador li dóna un infart i se’n va tot en orris. 
Només els qui ho hem viscut sabem com és aquesta sensació 
de “no em pot estar passant a mi” que et manté en xoc durant 
els primers minuts abans que et posis a cridar com un histèric.

Evidentment, amb les bondats del núvol o guardant còpies de 
seguretat de tant en tant el drama es podria haver evitat, però 
tampoc hagués estat de més tenir alguna eina per anar com-

provant de tant en tant la salut del teu disc dur. Per això, avui et 
portem set aplicacions gratuïtes perquè sàpigues quin és l’estat 
dels teus discos.

CrystalDiskInfo.- CrystalDiskInfo és una completa eina que et 
mostrarà informació dels paràmetres SMART , la temperatura, 
el nombre de sèrie, el fabricant, la quantitat de vegades que 
s’ha encès, les hores que ha estat funcionant i una gran quanti-
tat de dades referents a cadascun dels teus discos durs.

També analitza l’estat de discos durs externs i té una funció 
d’avisos que podràs ajustar perquè et adverteixi quan un dels 
teus discos s’està escalfant massa. És un programa de codi 
obert , i té una versió portàtil per poder portar-la sempre amb tu. 
Ja saps, per quan vagis a reparar el PC dels teus amics.

HDDScan.- El primer que crida l’atenció de HDDScan és que 
és un programa que no requereix instal·lació, de manera que 
també podràs portar-lo en un llapis USB i executar-lo directa-
ment en qualsevol ordinador. La interfície sembla treta de fa 
deu anys, però com a eina és una de les millors que et pots 
trobar. Sobretot per opcions com les gràfiques que t’ensenya 
després dels escanejos de superfície.
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T’avisa sobre excessos de temperatura, et mostra l’SMART i 
posa a la teva disposició diversos tests de verificació, lectura 
i esborrat de dades. També analitza el Conveyance o dany de 
transport, perfecte per quan t’envien un disc dur per correu o 
l’has comprat en una botiga. L’única cosa que has de tenir en 
compte és que has d’intentar no executar els seus escanejos 
mentre tens altres aplicacions obertes que estiguin utilitzant el 
disc dur.

EASIS Drive Check.- Si ets una persona sense gaires conei-
xements tècnics que vol anàlisi visuals fàcils d’entendre, EASIS 
Drive Check és possiblement l’aplicació d’aquesta llista que 
més t’agradi. És tan senzilla que en executar-la només et do-
narà dues opcions: realitzar una anàlisi dels valors SMART o un 
test de superfície.
El primer trigarà només uns segons i et mostrarà les dades com 
veus a la imatge, de forma molt visual amb zones en vermell per 
dir-te els factors en els quals pot estar fluixejant. El de superfí-
cie és molt més exhaustiu i et portarà com a mínim dues hores, 
però sabràs al detall si té algun sector defectuós.

HD Tune.- HD Tune ofereix la possibilitat de realitzar una anàlisi 
gràfica del comportament intern o extern del disc dur, analitzar 

els sectors defectuosos, SMART i mostres les hores d’encesa 
així com molta altra informació general. També mesura la tem-
peratura, i de fet posa en la barra d’eines una icona que et 
mostra en tot moment la del teu disc dur.

Malauradament la versió gratuïta porta diversos anys discon-
tinuada, de manera que si voleu uns millors resultats haureu 
de tirar d’una versió PRO (la de la captura) la llicència costa 
25 euros. Tot i així té un Free Trial amb el qual podem realitzar 
escanejos ràpids.

DiskCheckup.- Encara que no tan potent com les anteriors, 
DiskCheckup és una eina senzilla amb la qual podràs fer diag-
nòstics bàsics de l’estat del teu disc dur. Amb ella podràs mo-
nitoritzar l’estat del disc, configurar alarmes per temperatures 
massa elevades i informar-te guardant un historial de les dades 
SMART.

No té gràfiques ni mètriques complicades que no puguis saber 
llegir, però sí que inclou un test de lectura i escriptura perquè 
puguis saber com està rendint. Vaja, que si no ets un expert 
informàtic i et conformes amb saber si la cosa està ben tens 
més que suficient.
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http://www.partition-tool.com/easeus-partition-manager/disk-surface-test.htm
http://www.hdtune.com/download.html
http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm
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Acronis Drive Monitor.- No et deixis enganyar per l’aspecte 
anyenc de la interfície d’Acronis Drive Monitor, perquè encara 
que com l’anterior no és una eina avançada, és possiblement 
una de les més fàcils d’entendre de la llista. A la pantalla princi-
pal t’ensenyarà els teus discos i el seu estat de salut, amb una 
vista general amb la temperatura, una nota general de la seva 
salut i el temps que fa que funciona.

Al costat tens dues pestanyes en què podràs veure de forma 
senzilla els paràmetres SMART i una pestanya d’esdeveniments 
per els errors que pogués haver-hi. Al lateral de l’esquerra tin-
dràs la visió de l’app, una secció Backup per si tens descarre-
gada l’aplicació de Acronis de còpies de seguretat i una llista 
d’errors o esdeveniments crítics.

HDD Health.- I acabem amb el més senzill encara, perquè HDD 
Health és una senzilla eina de monitorització que es quedarà 
treballant tranquil·lament en segon pla amb una icona a la barra 
d’eines que, en passar el ratolí sobre ell, t’ensenyarà en un pop-
up l’estat de salut dels teus discos durs.

Fent doble clic sobre aquesta icona se t’obrirà l’aplicació amb 
uns indicadors visuals de la salut i la temperatura, i al menú 

drive tindràs l’opció d’analitzar els seus paràmetres SMART. 
També pots activar alarmes per quan quedi poc espai o la salut 
del disc dur estigui sota mínims, o veure una llista amb tota la 
informació estesa amb les dades de cada un dels teus discos. 
(Il·lustració: MuyComputerPRO)

S’està passant dels clics als rellotges

Els editors ara po-
den fer un seguiment 
d’una gran quantitat 
de mètriques dife-
rents, i la majoria és 
conscient que no hi 
ha cap mètrica única 
que sigui útil per a 
tothom. En quins as-

pectes se centren, en última instància, depèn de la seva estra-
tègia: en general, es dirigeixen a un públic petit però altament 
compromès que podria estar disposat a pagar el contingut o si 
van a lectors de masses amb un model ad supported? I què 
esperen aconseguir del seu periodisme? 

NOVES EINES

http://www.acronis.com/en-us/homecomputing/download/drive-monitor/
http://panterasoft.com/download_ok.html
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Un informe del 2016 de l’Institut Reuters per a l’Estudi del 
Periodisme a l’anàlisi de les redaccions va assenyalar que 
les principals organitzacions de notícies desenvolupaven el 
que anomenaven “analítiques editorials”, que estan estreta-
ment alineades amb les prioritats editorials i els imperatius de 
l’organització i informen tant a curt com a llarg termini. 

Quan ens aproximem a les anàlisis, és crucial identificar aquestes 
prioritats estratègiques i no combinar mètriques de creixement i 
mètodes de lleialtat. A partir del 2018 veiem que els periodistes co-
mencen a mirar les mètriques de fidelització i els tipus d’històries i 
mètodes de distribució que afavoreixen la repetició de visites. De 
fet, com més i més editorials volen confiar menys en la publicitat 
i buscar créixer els ingressos dels seus lectors, molts segueixen 
allunyant-se de centrar-se en pàgines vistes i números d’usuari 
únics (les mètriques de creixement clàssiques) a les mètriques de 
lleialtat com el temps dedicat a la pàgina o el nombre de visitants 
que tornen. El valor d’un públic fidel és clar per a aquells que bus-
quen augmentar els ingressos dels lectors: els lectors més fidels 
porten a més subscriptors i, per tant, més ingressos.

Us oferim l’article complet  Moure’ns del clic als rellotges, de 
Media Consulting Group i publicat a Innovation Media, en 

aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Innovation Media)

Diari de Girona renova la seva app 
mòbil fent-la més intuïtiva

Diari de Girona renova la seva app mòbil millorant el seu dis-
seny adaptatiu perquè els lectors puguin navegar còmodament 
des del seu mòbil en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. 
Entre les principals novetats hi ha la millora en la navegació. 
Ara, en el Menú horitzontal es podrà accedir a la Portada i tam-
bé es podrà navegar fàcilment pels Serveis d’aquesta, així com 
tenir la informació d’última hora, que es pot veure a L’últim. 
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https://innovation.media/newswheel/moving-from-clicks-to-clocks
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Dins de les notícies s’estrena una nova navegació horitzontal 
que permet navegar entre les notícies des del mateix contingut, 
amb la qual cosa es podrà passar d’una informació a una altra 
ràpidament. A més, per fer l’experiència més fàcil i dinàmica, 
clicant en el menú superior també es podrà consultar d’una ulla-
da totes les seccions de l’app i accedir així als continguts que 
més s’adapten a les necessitats de cada lector. (Font: Diari de 
Girona)

Un bot desenrotlla els fils de Twitter

Els fils de Twitter s’han popularitzat notablement. Més enllà 
d’unir converses i tuits que guarden certa relació, s’han con-
vertit en una nova forma d’explicar històries. No obstant això, 
quan parlem de successions de missatges llargues, pot fer-se 
complicat llegir amb comoditat tant tuit.

Per solucionar aquesta incomoditat, algú va tenir una fantàs-
tica idea per desembullar tant fil enredat: crear Thread Rea-
der. Aquest servei funciona d’una manera summament senzilla. 
Simplement hem de seguir el seu perfil a Twitter, @threadrea-
derapp, anar a un fil de Twitter i esmentar el compte juntament 

amb la paraula clau unroll. Un cop invocat, el bot convertirà el 
fil en una pàgina llegible, com si es tractés d’una entrada d’un 
bloc, que ens enllaçarà en resposta al nostre tuit.

Al Thread Reader tenim l’opció de llegir el fil, convertir-lo en una 
pàgina en PDF, subscriure’ns a ell o guardar-lo en el compte 
d’usuari que podem fer-nos al mateix Thread Reader. Igualment 
podem compartir la pàgina a Twitter, Facebook i per correu, a 
més de embeure la feina feta pel bot en un web.

La plataforma, a més, selecciona a la seva pàgina principal fils 
convertits en pàgines llegibles que són tendència en general, 
així com fils desenrotllats destacats per diversos temes. Podem 
llegir els temes més potents desenrotllats per Thread Reader 
pel que fa a tecnologia, ciència, espai, cultura, llibres o política. 
(Font: Omicrono)

Ja es pots descarregar Vivaldi 2.3, el 
navegador alternatiu

Vivaldi és un dels millors navegadors alternatius per als que 
busquen obtenir una mica més de l’aplicació que fan servir dia 

NOVES EINES

https://threadreaderapp.com/
https://threadreaderapp.com/
https://www.genbeta.com/tag/vivaldi
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a dia per navegar, sempre s’ha caracteritzat per afegir funcions 
que pocs esperarien veure a la majoria de navegadors sense 
haver d’instal·lar un munt d’extensions, i aquesta nova versió 
segueix per aquest camí.

Tot i que és una actualització relativament menor, Vivaldi 2.3 
és la primera nova versió d’aquest any i la seva característica 
estrella són les pestanyes que s’apilen automàticament, una 
funció summament útil per als que manegen moltíssimes pes-
tanyes alhora. Fins ara, Vivaldi permet agrupar pestanyes de 
forma manual, per exemple, si tens múltiples pàgines d’un ma-
teix lloc web obertes, pots fer clic dret en elles i tindràs l’opció 
d’agrupar per servidor, o pots arrossegar qualsevol pestanya 
dins d’una altra pestanya usant el punter del ratolí. Això redueix 
la mida que ocupen en la llista de pestanyes i t’organitza millor 
la navegació quan tens moltes coses obertes. Ara, amb Vivaldi 
2.3 aquest procés pot fer-ho el navegador de manera automàti-
ca. (Font: Genbeta)

Google+ començarà a eliminar tot el 
contingut el 2 d’abril

El tancament de Google+ ja és aquí. La companyia va anun-
ciar a finals de l’any passat que aquest seria efectiu en el mes 
d’abril  -i no en el mes d’agost, com es va comunicar en un 
primer lloc- després veure sobrepassada i incapaç de controlar 
els forats de seguretat que afectaven la informació bolcada pels 
usuaris en els seus perfils. A partir d’ara no es poden crear nous 
perfils a Google+

Un altre motiu per al tancament era també l’escàs ús de la pla-
taforma. Segons dades de la pròpia companyia, el 90% de les 
sessions que s’iniciaven a Google+ es tancaven abans que 
transcorreguessin cinc segons. Amb tot això, la mort de Goo-
gle+ era una crònica anunciada ja fa mesos. Ara té data exac-
ta d’inici la seva finalitat: el proper 2 d’abril. La companyia ha 
assenyalat que a partir d’aquest dia començarà a eliminar tot 
el contingut que hi hagués en els perfils de la xarxa social: fo-
tografies, vídeos, presentacions, etcètera. (Font: Reason Why)
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Quotes d’excel·lència en el nivell 
de satisfacció d’anunciants amb 
agències creatives i de mitjans
Per Esencia de Marketing

El nivell de satisfacció dels clients amb les seves agències 
creatives i de mitjans arriba a quotes d’excel·lència, ja que el 
88% dels clients estan satisfets amb la seva agències i la pre-
disposició al canvi està per sota del 10%. Aquesta conclusió, es 
desprèn de la 21a edició de l’estudi biennal Agency Scope, so-
bre tendències en el marc de les relacions agències-anunciants 
i l’anàlisi detallada de la percepció i imatge de les agències, 
realitzat per Scopen.

En aquesta edició, s’han dut a terme més de 1.800 entrevistes 
a professionals que treballen en el sector de la comunicació i el 
màrqueting. Aquestes són les principals conclusions d’Agency 
Scope 2018-2019:

• El pressupost destinat a l’àrea Digital s’ha duplicat en els 8 
últims anys
• Els anunciants espanyols mantenen amb les seves agències 
les relacions més llargues que han tingut fins al moment
• El nivell de satisfacció dels anunciants amb les seves agèn-
cies arriba a quotes d’excel·lència que no s’havien vist abans 
en l’estudi
• La qualitat del servei que presten les agències esdevé un va-
lor diferencial
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• La xifra en el creixement dels negocis que els anunciants atri-
bueixen a la contribució de les seves agències, es duplica
• El principal repte dels anunciants: un major coneixement del 
consumidor i dels punts de contacte amb ell

Pressupost de màrqueting, comunicació i publicitat.- A Es-
panya, un anunciant compte, de mitjana, amb un 4% de la seva 
facturació com a pressupost de comunicació/màrqueting/publi-
citat (ràtio 5% superior al de l’anterior edició i només superat 
per l’Índia amb un 4,5%). D’aquesta, el percentatge de pressu-
post destinat a l’àrea Digital ha anat creixent progressivament 
i s’ha duplicat en els 8 últims anys (2010 = 17%, 2018 = 35%), 
situant a l’Estat espanyol en el quart lloc dels més digitalitzats 
entre els analitzats en l’estudi, darrere de la Xina (43%), Brasil 
(39%) i el Regne Unit (38%). Tot i així, encara hi ha barreres 
a l’hora de portar accions digitals, principalment la “Falta de 
coneixement digital”, la “Falta de pressupost”, el “No tenir clar 
el retorn de la inversió” o “No comptar amb l’equip/proveïdor 
adequat “. Els “Problemes legals” augmenten en importància 
de forma notable.

L’agència creativa i de mitjans ideal.- Les qualitats que, se-
gons els responsables de màrqueting a Espanya, són més im-

portants a l’hora de definir l’agència creativa integrada “ideal” 
són: Coneixement (del mercat, client i marca), Creativitat-Idees 
Innovadores, i Servei de comptes, amb petites diferències de-
penent del tipus d’agència creativa de la qual es parli. D’altra 
banda, si parlem de l’agència de mitjans `ideal’, el Servei de 
comptes/Atenció al client apareix en primera posició, seguit del 
Coneixement (mercat, client, marca, mitjans), de la Capacitat 
de Negociació/Assoliment de bons preus i de la Recerca / Da-
des / Eines.

En general, s’observa com la creativitat va evolucionant cap 
a la innovació, fent referència no només a les Idees disrupti-
ves, sinó a la capacitat de transformar els negocis dels clients. 
L’acompanyament en la transformació digital i en el model de 
negoci són la definició d’una Innovació que els anunciants valo-
ren cada vegada més en la selecció d’una agència.

El mètode de selecció.- El mètode de selecció d’agència més 
comú a Espanya segueix sent el concurs, tant per a les agèn-
cies creatives com per a les de mitjans (al voltant del 80% dels 
casos i en línia amb la mitjana global). I gairebé la meitat dels 
anunciants entrevistats (49%) declara que els departaments de 
compres de les seves companyies estan involucrats en els pro-
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cessos de negociació amb les seves agències creatives i de 
mitjans. Al Regne Unit, aquesta dada augmenta fins al 80%.

Mitjana d’agències amb les que es treballa.- De mitjana, els 
anunciants espanyols treballen amb 2.6 agències: 1.5 agències 
creatives i 1.1 agències de mitjans. I és important destacar que 
les relacions entre els anunciants i les seves agències al nostre 
país són més llargues que mai. Actualment, la durada mitjana 
de la relació amb les agències creatives és de 5.1 anys i amb 
les de mitjans, 5.3 anys (les mitjanes globals se situen en 4.3 i 
4.7 anys respectivament). En el cas de les creatives, apareixen 
algunes diferències en el model de relació, depenent del tipus 
d’agència de què parlem, però la majoria dels entrevistats afir-
ma mantenir, de forma general, relacions continuades, renovant 
així la seva confiança en elles.

Índexs de satisfacció.- Les relacions més llargues són, sens 
dubte, un reflex dels alts índexs de satisfacció dels anunciants 
amb les seves agències que, a Espanya, aconsegueix la dada 
més alt a nivell mundial (88% tant per a les agències creatives 
com per a les de mitjans) . “És una gran notícia per al sector que 
Espanya sigui l’estat, dels dotze analitzats, amb més satisfac-
ció i el segon amb un NPS més elevat (després de Mèxic). Ha 

de ser un orgull per a agències i clients haver aconseguit uns 
nivells d’excel·lència tan elevats i tan complicats d’aconseguir”, 
ens diu Héctor Abanades, Research Manager d’Scopen. Això 
provoca, a més, la predisposició al canvi més baixa de la his-
tòria del nostre estudi: 13% en el cas de les primeres i 10% en 
el cas de les segones, (amb mitjanes globals de 16% i 13% 
respectivament).

A l’hora de remunerar.- A l’hora de remunerar les agències, els 
honoraris s’han consolidat com la forma més habitual envers 
les agències creatives i només el 20% dels anunciants afirmen 
tenir establert un sistema de bonificació per premiar l’èxit, en 
línia amb la mitjana global. El Regne Unit és el país amb més 
remuneració variable a les agències creatives (en el 31% dels 
casos). Amb les agències de mitjans espanyoles, la dada aug-
menta fins al 39%.

Contribució al creixement dels anunciants.- D’altra banda, els 
anunciants a Espanya reconeixen la contribució de les seves 
agències al creixement dels seus negocis. Si parlem d’agències 
integrades, “la xifra ha pujat al 24%, duplicant la dada de 2016, 
mentre que les consultores i les plataformes digitals estan per 
sota del 20%. L’aportació de valor és més clara que mai i re-
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flecteix la reconversió i transformació que han dut a terme les 
agències en els últims anys, adaptant-se a noves necessitats 
i enfrontant-se a nous competidors” afirma César Vacchiano, 
president & CEO.

En general, vam detectar més optimisme en els anunciants, els 
objectius a curt termini van donant pas a una visió més a llarg 
termini. Les anteriors mencions al ROI han anat evolucionant 
cap a objectius de creixement dels negocis.

El principal repte.- El principal repte que els anunciants troben 
de cara al futur és un Major coneixement del consumidor i dels 
punts de contacte amb ell i les companyies han d’incrementar 
els seus esforços per adaptar-se a un nou consumidor cada 
vegada més exigent, més i millor informat, i al que cada vegada 
és més difícil arribar.

Perquè les agències es posicionin com a socis clau de cara al fu-
tur, hauran de demostrar a través de les dades, que l’estratègia i 
les idees són fonamentals en el creixement del negoci dels anun-
ciants. Óscar López, Research & Studies Director ens explica: 
“Els reptes de futur tant dels anunciants com de les agències, 
ens indiquen que el coneixement de l’entorn, del consumidor (no 

només conèixer-sinó saber com arribar-hi), l’aposta per la digital, 
la importància de les dades i l’aportació d’idees innovadores que 
ajudin els anunciants a reinventar-se, són clau en aquest negoci i 
són la base del nou panorama publicitari de transformació en què 
està immersa la nostra indústria. (Infografia: Scopen)

MediaMarkt ofereix serveis de 
Community Manager

A les agències de Social Media i als Community Managers els 
surt un dur competidor que rebenta els preus pel que fa a ser-
veis de gestió de xarxes socials corporatives: Mediamarkt. La 
divisió de serveis per a empreses, MediaMarkt Business, ha co-
mençat a comercialitzar serveis de Community Manager, crea-
ció de pàgines web i altres tipus de serveis 2.0 per a empreses. 

MediaMarkt Business és una divisió que es va crear fa tres anys 
per oferir solucions competitives per a entorns corporatius que 
ofereix serveis de Social Media i creació de pàgines web per a 
autònoms, pimes i empreses més grans. Segons ha sabut Tre-
cebits, els serveis de Commnunity Manager ja es poden con-
tractar en paquets de gestió de xarxes socials:
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- El pla bàsic dóna dret a que es realitzin 15 publicacions, en un 
idioma, a la creació d’una pàgina web i una xarxa social, amb 
períodes de 48 hores d’actualització, tot això per 49 euros al 
mes.

- El pla més permet que es realitzin 25 publicacions, en 1 idio-
ma, a la creació d’una pàgina web i en dos perfils en xarxes 
socials, amb períodes de 24 hores d’actualització, tot això per 
79 euros al mes

- El pla premium permet a les companyies contractar 50 publi-
cacions, en 2 idiomes, a la creació de dues pàgines web i fins 
a tres perfils a les xarxes socials, amb períodes de 12 hores 
d’actualització, tot això per 139 euros al mes.

Com explica Trecebits, els plans de preus presentats per Me-
diaMarkt Business sorprendran sens dubte a molts professio-
nals del sector, així com la manera de comercialitzar els pa-
quets “al pes” valorant el nombre de publicacions mensuals. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

40 prediccions de la gran tecnologia 
per al 2019
S’ha arribat a la transformació digital. No hi ha una sola indús-
tria segura des de l’onada imparable de digitalització que s’està 
esgotant amb les finances, el comerç minorista, el transport i 
molt més. I el 2019, hi haurà fins i tot esdeveniments més trans-
formadors que seran els nostres negocis, carreres i vides.

Business Insider Intelligen-
ce, el servei de recerca Pre-
mium de Business Insider, ha 
elaborat una llista de 40 pre-
diccions de Big Tech per al 
2019 a través d’aplicacions i 
plataformes, mitjans digitals, 
pagaments, Internet de coses, 
comerç electrònic, Fintech, 
transport i logística i Salut di-
gital.

2018 va portar una àm-
plia transformació a l’espai 
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d’aplicacions i plataformes. L’augment de les tecnologies 
emergents com la veu, la realitat immersiva, els dispositius 
connectats i la 5G alteraran els comportaments del consumi-
dor en l’any que ve. La següent fase de l’evolució del telèfon 
intel·ligent començarà a concretar-se, i els desenvolupaments a 
dues plataformes: veu i VR, crearan un nou camp de batalla per 
als fabricants d’aplicacions. Les fusions continuaran sacsejant 
les telecomunicacions i els paisatges mediàtics, i la veu conti-
nuarà impulsant tots els aspectes de la vida dels consumidors. 
Sobre la base de la nostra anàlisi en curs, la comprensió de les 
tendències de la indústria i les converses amb executius de la 
indústria, aquí teniu les nostres cinc millors prediccions per a 
aplicacions i plataformes el 2019.

Nota.- El lector pot accedir a l’informe de BI Intelligence CLI-
CANT AQUÍ (Font i infografia: Business Insider Intelligence)

Es prepara el XX Congrés de 
Periodisme Digital d’Osca 

El Congrés de Periodisme Digital d’Osca Inicia la seva marxa 
amb una de les edicions més especials, ja que el 2019 celebra 

el seu vintè aniversari, els dies 14 i 15 de març. Els responsa-
bles de l’organització han avançat alguns continguts de la nova 
edició. La ‘futbolització’ del periodisme, amb notícies de minut 
i resultat; periodisme de viatge; el periodisme hispà als Estats 
Units o els pros i contres dels murs de pagament estaran molt 
presents, però també es parlarà de com s’han ficat les apps de 
Whatsapp o Telegram en les redaccions de tot el món. A més, 
incluirá algunes sorpreses. Les inscripcions estaran obertes a 
la pàgina web a partir del proper 14 de gener.

Pel que fa a l’organització d’aquesta cita periodística de re-
ferència, Fernando García Mongay, membre de la Direcció del 
Congrés de Periodisme Digital, ha explicat que encara s’estan 
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tancant un seguit de qüestions del programa “perquè la veloci-
tat dels esdeveniments implicarà afegir algun tema d’interès”. 
Va fer esment a l’orgull que suposa per a Osca els 20 anys 
de Periodisme Digital a la seva ciutat, ja que pel Congrés en 
aquest temps “han passat més de 9.000 periodistes”, i ha volgut 
subratllar el canvi més destacat en la seva opinió i és que “les 
dones en el periodisme també estan aconseguint el seu lloc”, 
al·ludint com a exemple a la roda de premsa en què hi havia 
quatre dones i un sol home donant a conèixer l’edició de 2019.

El Congrés de Periodisme Digital d’Osca està organitzat per 
l’Associació de Periodistes d’Aragó i l’Ajuntament d’Osca, i comp-
ta amb el patrocini del Govern d’Aragó, la Diputació Provincial 
d’Osca, Ibercaja i Telefónica. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes
Iniciación al SEO: SEO interno y longtail.- Online. Del dilluns 
11 al 25 de febrer (10 hores) - L’objectiu d’aquest curs total-
ment on line, dissenyat per Pilar Yépez, és entendre què és 
SEO (SearchEngineOptimization) des d’una perspectiva global 
i posar-lo en pràctica en la nostra feina com a professionals de 
la comunicació. Per això, es partirà del concepte i funcionament 

d’un buscador, analitzant com funciona la recerca i els resultats, 
per passar després a les tècniques concretes per treballar el 
posicionament orgànic, amb una pràctica que l’alumne realit-
zarà individualment.

Creació d’un pla estratègic de continguts digitals.- Barce-
lona. Dimarts 12 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - L’objectiu del 
programa, impartit per Eva Sanagustín, és entendre com fun-
ciona un pla de continguts per ser més eficients en la consecu-
ció dels objectius de l’empresa i també en la gestió de recursos 
interns. És una eina estratègica que serveix per assegurar-se 
que tots els canals corporatius s’actualitzen correctament.

Técnicas de Escritura Creativa.- Online. Del dimecres 13 al 
27 de febrer (8 hores) - A través d’aquesta formació totalment 
o line, a càrrec de Montse Sanahuja, els assistents apren-
dran a desbloquejar la seva creativitat; detectaran els punts 
de millora dels seus textos; i començaran a dotar l’escriptura 
d’intencionalitat i emocions, amb l’objectiu de que els seus con-
tinguts siguin atractius i diferenciats.

Taller d’introducció al Wordpress.- Barcelona. Dijous 14, 21 
i 28 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - Aquest taller, dirigit per 
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Xavier Codony, pretén donar les eines i els coneixements bà-
sics per a construir una pàgina web a partir de les plantilles de 
Wordpress a neòfits en la matèria sense coneixements d’HTML.

Introducción a la web 3.0: la web semántica y sus nuevas 
aplicacions.- Barcelona. Dimarts 19 i 26 de febrer (de 09:30h 
a 14:30h) - Web 3.0 és el terme  que s’utiliza per descriure 
l’evolució de l’ús i la interacció a la xarxa a través de diferents 
camins. Es considera un pas superior en la producció de contin-
guts pels propis usuaris, amb totes les aplicacions i plataformes 
associades per facilitar la seva utilització i propagació. Aprèn 
amb Pilar Yépez com treure-li profit amb aquest curs.

Introducción al periodismo móvil.- Online. Del dijous 21 al 28 
de febrer (6 hores) - El periodisme mòbil (MoJo) s’ha convertit 
en una de les disciplines amb més projecció, oferint als pro-
fessionals noves vies i formats innovadors per a la creació de 
continguts que connecten amb l’audiència de forma més àgil i 
immediata. L’objectiu d’aquest curs totalment on line, a càrrec 
de Jordi Flamarich, és aprendre tècniques, nous formats i estils 
periodístics adaptats al mòbil.
Com treballa un reporter freelance?- Divendres 22 de febrer 
(de 09:30 a 14:30). Barcelona - En aquest taller teòric i pràctic 

de periodisme freelance, dirigit per Ana Salvá, es donaran di-
verses pautes per poder desenvolupar amb èxit una activitat 
professional en aquest àmbit.

Aprèn a fer infografies fàcils per a xarxes socials.- Dilluns 
25 de febrer (de 15:00 a 20:00). Catalunya Central - Dijous 28 
de febrer (de 09:00 a 14:00). Tarragona - La informació en for-
ma d’imatge arriba millor als nostres usuaris. És per això que 
cada cop és més important conèixer eines que ens permetin fer 
infogràfics, gràfics animats i interactius, convertir les nostres fo-
tos en imatges interactives i fer i editar petits vídeos. En aquest 
curs, a càrrec de Jordi Català, aprendrem a fer servir quatre 
eines fonamentals, totes gratuïtes, molt senzilles i intuïtives i 
sortirem amb quatre petites infografies realitzades.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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I si tornem a confiar en els bons 
periodistes?
Per Lluís Cucarella, CEO de la consultora de mitjans Next Idea 
Media /  Laboratorio de Periodismo

M’ha cridat poderosíssimament l’atenció el fet que, d’entre la in-
finitat d’articles que s’han publicat al desembre de 2018 i gener 
de 2019, a manera de previsions del que seran els reptes im-
mediats que ha d’afrontar el periodisme, pocs, molt pocs d’ells 
se’n recorden de citar una cosa tan necessària per recuperar el 
periodisme de qualitat com són els bons periodistes.

És evident que el periodisme ha de lidiar aquest any, i de ma-
nera decidida, amb alguns problemes que porta arrossegant 
des de fa ja temps: la  necessitat de situar a la part alta de la 
piràmide de prioritats, amb sentit comú, el pagament per con-
tinguts; entendre d’una vegada per totes què és l’economia de 
l’atenció  i com s’aplica en un diari digital; reformular la seva re-
lació amb les plataformes i saber aprofitar-se de les comunitats 
que hi ha i involucrar-se amb elles, conèixer els seus problemes 
i resoldre’ls i dotar-les de noves eines comunicatives; apostar 
per un periodisme útil i de solucions; abandonar les mètriques 
de vanitat i que  els monitors de les redaccions recuperin les 
mètriques de qualitat; ser més transparents en les decisions 
editorials i anar combatent aquesta desconfiança de tants lec-
tors (massa apostes avui dia en la premsa espanyola no su-
peren el més elemental filtre d’objectivitat); sí, també, dotar-se 
de la tecnologia necessària per poder crear un entorn de lec-
tura molt més atractiu per als lectors (UX) i obtenir dades que 
ens permetin conèixer millor a la nostra audiència, però sense 
deixar-nos portar pel que els anglosaxons anomenen the bright 
shiny things syndrome, la síndrome de les coses brillants o la 
síndrome de l’objecte brillant en altres variants; és a dir, que  no 
actuem com a periodistes o gerents d’un diari al dictat del que 
més crida l’atenció en tecnologia i innovació, el que més brilla, 
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sinó el que més necessitem per complir el nostre full de ruta i 
deixem de banda aquesta fototaxia, perquè ja sabem el que li 
passa al final a una arna quan s’acosta a la bombeta. 

(Em fa gràcia, per cert, un diari que va anunciar que ja comp-
tava amb bots, parin màquines! Per atendre els lectors, i efec-
tivament, quan entres, et pregunta què vols saber, i  després 
de teclejar la teva pregunta esperant un profund desplegament 
de intel·ligència artificial i machine learning,  basat en patrons 
comportamentals obtinguts per big data, i amanit tot això amb 
una mica de blockchain, t’ofereix els mateixos resultats que si 
haguessis escrit la teva pregunta després de prémer sobre la 
tradicional lupa de cerca).

En fi, que així podríem continuar, amb desenes de reptes pen-
dents,  fins a omplir una raima (o el seu equivalent en paraules 
en word o en el nou Gutenberg de WordPress, al qual, per cert, 
encara no m’he acostumat i segueixo amb el TinyMCE, però 
tot arribarà). Però cap de les solucions o idees que podrien 
proposar-se tindria molts aspectes d’èxit si oblidem, com deia, 
que per a que els diaris comencin a recuperar el sentit comú, 
cal  situar en la seva justa proporció tot el banal  (ull, que no 
dic del tot innecessari en algunes circumstàncies) i apostar, ara 

més que mai, pel periodisme de qualitat. És el moment que 
la indústria es pregunti: Estem invertint en periodisme? Estem 
invertint en periodistes?

Pujats a una onada que ara es va esvaint, molts diaris es van 
oblidar del periodisme i en massa ocasions es van sacrificar 
periodistes de qualitat i bon periodisme i bons directius per 
inundar els mitjans d’informacions buzz, de les últimes fotos en 
banyador pujades a Instagram per famosos i famoses de dub-
tós mèrit en alguns casos; van ser perdent espai a les portades 
les informacions de qualitat per donar cabuda a l’últim en deco-
ració moda o bellesa, els looks més elegants, la sopa perfecta 
per combatre refredats, o  a quina temperatura s’ha de coure 
una mona de Pasqua perquè quedi perfecta.

Va ser gent, pescant en aigua tèrbola, als diaris, prometent 
grans solucions i molts directius, desorientats com estaven al 
mig de la tempesta,  es van deixar entabanar per promeses 
vanes, que al final el que han fet és anar delmant encara més 
les ja malparades economies dels mitjans i fer perdre el temps .

Es van deixar anar (perdó per l’eufemisme) periodistes que 
coneixien els nous mitjans, però que també havien trepitjat el 
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carrer i el seguien trepitjant, i coneixien l’ofici, i tampoc es va 
donar l’oportunitat a molts joves amb talent i ganes de sacrifi-
car-se per fer periodisme de veritat:  eren carn de Facebook, 
estaven condemnats a bussejar en les xarxes socials o a veure 
què comptaven altres mitjans virals que també miraven al seu 
torn el que feien altres.

Moltes redaccions van veure com les seves plantilles de perio-
distes s’havien de reduir mentre s’ampliaven els equips enca-
rregats de fer notícies  buzz, o escriure com fer calamars a la 
romana al microones, pas a pas. I el dany va ser encara més 
gran en els mitjans locals, que anaven perdent capacitat i ha-
vien de redoblar el seu sacrifici i els seus horaris per mantenir 
viva la flama informativa a les seves regions, ciutats i pobles, 
mentre creixien redaccions centrals en el cas de grups edito-
rials, i el que es negava als diaris es donava als equips de pe-
riodisme viral o de receptes de pollastre a l’ast, amb tot el meu 
respecte cap als redactors, que no en tenen cap culpa.

I, a poc a poc, amb honroses excepcions, es va anar esvaint 
el periodisme. Fins avui. Però com diria Monterroso: quan va 
despertar, el periodisme encara hi era.  I afortunadament, tot i 
que la crisi dista molt d’haver passat i 2019 serà un altre any 

d’acomiadaments (per la reducció de la publicitat i la demora 
que porten els mitjans espanyols a apostar pel pagament per 
continguts, o apostar per ells pensant que només amb posar 
el mur de pagament és suficient i que la gent acabarà pagant, 
sense preocupar-se per les seves necessitats i problemes ni 
buscant solucions), sembla que aquesta epidèmia que gairebé 
arrasa amb els valors fundacionals del periodisme i ha acabat 
contagiant als lectors va remetent, ajudada per la caiguda de 
BuzzFeed i altres  buzz.

I si jo fos el pacient afectat i pogués, demanaria que aquesta 
vegada s’ocupés de mi el millor metge. Doncs això.

Nota: Enllaçant amb el contingut d’aquest article, El Butlletí us 
aporta el document “Temps de pas de les ‘coses brillants i bri-
llants’? Cap a un model sostenible de la innovació del perio-
disme en una època de canvi perpètua”, de La investigadora 
Julie Posetti, publicat per la Universitat d’Oxford. CLICAR AQUÍ   
(Infografia: Shorenstein Center)
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Només la proximitat conté el present!
Per Joan Manuel Tresserras, professor del Departament de 
Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de 
Barcelona / Revista Comunicació 21

Avui tenim més informació a l’abast de la que havíem tingut 
mai. I solem obtenir-la gratuïtament. Ja fa temps que ens vam 
acostumar a disposar d’una informació que no havíem de pa-
gar directament o que adquiríem molt per sota del seu cost 
d’elaboració. La informació, quan no la paguem, es finança per 
tres procediments: per la via de la publicitat comercial, a càrrec 
dels pressupostos públics –subvencions, publicitat institucio-

nal– o bé pel patrocini de qui està interessat a fer-nos arribar 
determinades versions de la realitat i guanyar influència.

D’ençà del canvi de segle s’han radicalitzat les tendències que 
subordinen el sistema de comunicació a l’econòmic i al polític. 
L’un i l’altre conceben el sistema d’informació i comunicació de 
manera instrumental: com una palanca de domini. De fet, ac-
tualment els sistemes de comunicació constitueixen el principal 
mecanisme que utilitza el poder econòmic per pressionar el po-
der polític. I per influir en els comportaments col·lectius. Un cas 
extrem és el de les xarxes socials, carregades de possibilitats 
però que, tanmateix, acaben servint perquè un nombre reduït 
d’empreses acumuli dades sobre els nostres hàbits, gustos i 
consums a canvi de proporcionar-nos la il·lusió de viure en una 
mena de “realitat augmentada”.

La deslocalització que més ens afecta no és la de la producció 
de béns i serveis sinó la de les nostres referències. El desen-
volupament de la intel·ligència artificial, amb l’increment expo-
nencial de la capacitat de processament de dades sobre nosal-
tres a càrrec d’algoritmes sobre els quals no tenim cap mena 
d’incidència, no suposa per ara l’apoderament ciutadà sinó tot 
el contrari: un risc enorme que aquestes dades quedin al marge 
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de qualsevol control públic. En molts àmbits, la batalla entre les 
nostres intel·ligències particulars i els robots processadors de 
les grans companyies es decantarà sempre a favor dels pode-
rosos; mai no podrem tenir robots d’una capacitat equivalent.

L’apoderament ciutadà en la nova època requereix refer els 
vincles amb la realitat més immediata o propera. Això no vol 
dir, en absolut, que ens desentenguem del que passa lluny. Vol 
dir només que la informació percebuda directament, la que fa 
referència a persones i llocs que coneixem o que sentim par-
ticularment propers, la que remet a experiències viscudes, 
constitueix un terreny en el qual la nostra flexibilitat a l’hora de 
convertir la informació en coneixement supera la de qualsevol 
robot. En el big data guanya el robot i els seus amos. En la vida 
quotidiana i la proximitat guanyem nosaltres.

Aquest és un dels fonaments principals de la importància dels 
mitjans de proximitat. Dels convencionals i dels nous. No per 
la tecnologia utilitzada sinó pel punt de vista i la focalització: 
encara que hi ha factors decisius de caràcter global, llunyans, 
que ens condicionen la vida, la jerarquia de les nostres preocu-
pacions i interessos ha d’incloure tot allò que és important per a 
la nostra modesta, local, quotidiana existència.

Al capdavall, el present és el creuament de temps i espai en el 
qual podem intervenir, que podem protagonitzar. Tota la resta, 
potser transmesa en directe des de l’altra punta del món, és 
passat. Encara que la nostra contemplació dels fets sigui “en 
viu” o “simultània”, hi assistim com a simples espectadors. No 
hi podem actuar. Podem piular, aplaudir o xiular, queixar-nos… 
És la participació de l’espectador. Viure la realitat no és exac-
tament el mateix que contemplar-la. Això fa la diferència quan 
parlem dels mitjans de proximitat, del seu sentit i de la seva 
importància.

Les agències de publicitat que ho fien tot a les grans dades i 
perden la perspectiva de la gent concreta en el seu medi imme-
diat cometen un gravíssim error. El processament de les nos-
tres dades pot ser efectiu per caracteritzar-nos com a mercat. 
Però nosaltres som molt més que dades i cada vegada som 
més capaços de valorar la complicitat i el compromís dels qui 
també se n’adonen i actuen en conseqüència. (Fotografia: al-
caldes.eu)
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I ara Facebook també vol salvar el 
periodisme local
Per Juan F. Samaniego / Nobbot

El periodisme està en crisi. Aquí porta dècades instal·lat, entre 
EROs, tancaments i advertències malastrugues. Alguns dels 
seus mals són externs i altres són de collita pròpia. Que si ru-
mors, que si titulars clickbait, que si els diners de la publicitat 
escassejen i ningú vol pagar per notícies, que si la qualitat del 
contingut s’ha desplomat... El cercle viciós en què han caigut 
molts mitjans (però no tots) gira sense remei al voltant de les 
noves estrelles de la comunicació: les xarxes socials.
  

D’entre totes elles, Facebook és la que major força de gravetat 
exerceix. La seva relació amb els mitjans ha estat complicada 
des del principi. Hi han crescut les fake news i els discursos de 
l’odi (encara que no són un invent seu). És la xarxa social més 
gran i, com a tal, una font important de trànsit per als webs de 
notícies. Alhora, es nodreix del contingut dels mitjans en una 
relació que no molts consideren justa. Els canvis en el seu al-
goritme afecten directament a la visibilitat i els ingressos dels 
mitjans. I, per si fos poc, prioritza vídeo enfront de contingut 
escrit.

Però Mark Zuckerberg vol arreglar les coses. Facebook acaba 
d’anunciar una inversió de 300 milions de dòlars (262 milions 
d’euros) en mitjans de comunicació locals. Alhora, preparen no-
ves mesures per reduir el pes de la informació de baixa qualitat.

Què vol fer facebook?
“L’any passat ens vam dedicar a investigar en profunditat quins 
tipus de notícies volen veure les persones a Facebook. També 
hem preguntat als nostres socis del sector de la informació de 
quina manera podem millorar la nostra col·laboració a fi de mar-
car la diferència”, assenyala Campbell Brown, vicepresidenta 
d’associacions de notícies globals a Facebook. “Dues qüestions 
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s’han repetit sistemàticament: les persones volen més notícies 
locals i les redaccions de notícies locals busquen més suports”.

Així que Facebook vol contribuir de manera positiva a la situa-
ció dels mitjans locals, de moment, només dels Estats Units. 
D’una banda, volen donar suport als periodistes en la tasca 
d’investigació i recopilació de notícies. De l’altra, ajudar els mi-
tjans a trobar un model sostenible. Tot amb l’objectiu final de 
fomentar l’interès i la participació dels usuaris de Facebook.

És a dir, la xarxa social vol, d’una banda, donar un cop de ma 
als mitjans de comunicació locals quina situació als EEUU és 
delicada, en gran mesura, per culpa de l’impacte que han tingut 
les grans plataformes digitals en el seu model de negoci (la pu-
blicitat). I, d’altra, vol tenir cura que se segueixi produint el tipus 
de contingut que més activitat genera en la seva plataforma.

La inversió que Facebook va anunciar a principis d’any s’estendrà 
durant els propers tres anys. De moment, la xarxa social ha reve-
lat cinc de les iniciatives que se’emportaran els fons.

El Pulitzer Center.- Aquesta organització es dedica a donar 
suport a la publicació de notícies i reportatges sobre assumptes 

de tot el món que habitualment no apareixen als mitjans. Cada 
any aporten finançament per a uns 150 projectes. Facebook 
donarà cinc milions de dòlars per llançar el programa “Bringin 
Stories Home”. La iniciativa buscarà fomentar la cobertura de 
temes que afecten les comunitats locals en els mitjans nord-
americans. Els diners es destinaran a 12 projectes de recerca 
multimèdia i a la seva divulgació cada any.

Report for America.- Amb el suport, entre d’altres, de la 
Fundació Knight, Google News Initiative, la Fundació Ford i 
el Lenfest Institute for Journalism,  aquesta iniciativa busca 
posar en valor el periodisme local com a eina per reforçar la 
democràcia. Facebook destinarà dos milions de dòlars per-
què, durant els propers cinc anys, es doni suport a la contrac-
tació de 1.000 periodistes en redaccions locals de mitjans de 
comunicació.

Knight-Lenfest Local News Transformation Fund.- La Fun-
dació Knight i l’Institut Lenfest van crear, el passat mes de se-
tembre, un fons per reforçar i transformar el periodisme local 
en l’era digital. L’aportació de Facebook serà d’un milió d’euros 
destinats a la creació d’un centre d’innovació i tecnologia en el 
sector informatiu. L’objectiu és millorar l’ús de la tecnologia en 
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la recopilació de notícies i el desenvolupament de nous produc-
tes i de models empresarials sostenibles .

Local Media Association & Local Media Consortium.- 
Aquestes dues entitats, conegudes com LMA i LMC, agrupen 
la majoria de mitjans de comunicació locals dels Estats Units. 
La xarxa social destinarà un milió d’euros a què uns 2.000 pe-
riodistes, repartits per les redaccions locals, desenvolupin for-
mats de contingut de marca per Facebook i altres plataformes. 
L’objectiu és, de nou, aprofundir en formes d’ingressos alter-
natives.

American Journalism Project.- Aquesta organització filan-
tròpica ha establert una sèrie de beques i subvencions per a 
aquells mitjans que apostin per exercir un servei públic a la 
ciutadania. Facebook s’ha compromès a destinar un milió de 
dòlars per sostenir aquest projecte.

A més, la xarxa social ha inclòs entre els seus esforços per 
donar suport al periodisme local el finançament de la seva ini-
ciativa “Community News Project” , llançada el 2018, que busca 
fomentar la contractació de periodistes becaris de comunitats 
locals, i el programa pilot “Accelerator”, perquè els mitjans des-

envolupin models de subscripció i depenguin menys de la pu-
blicitat.

De la mà contra les fake news
Totes aquestes iniciatives per donar suport al periodisme lo-
cal s’engloben en un projecte llançat ja fa dos anys: “Facebook 
Journalism Project”. Al mateix temps que renta la seva imatge 
després d’anys de conflictes amb els mitjans, la xarxa social 
busca amb això fomentar la creació de nous productes informa-
tius de qualitat i formar els periodistes i altres professionals dels 
mitjans en l’ús d’eines digitals.

Aquí és on s’inclouen també les iniciatives per lluitar contra 
les fake news i la propagació d’informació de baixa qualitat. 
“Les notícies són una de les pedres angulars de l’objectiu de 
Facebook, que no és altre que proporcionar a les persones el 
poder de crear comunitats i apropar-se més al món”, conclou 
Campbell Brown. “Seguirem lluitant contra la difusió de notícies 
falses, la informació errònia i les notícies de baixa qualitat a 
Facebook, però, a la vegada, també tenim l’oportunitat i la res-
ponsabilitat d’ajudar a les agències de notícies locals a créixer i 
prosperar”. (Infografia: El Desconcierto de Chile)
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Com és el frau en la publicitat digital?
Per Redacción La Publicidad

  
El frau implica enormes pèrdues a la indústria publicitària. Per 
combatre-ho és fonamental conèixer com funcionen tècniques 
tan esteses com la de l’ús de “bots” o programes informàtics 
que generen trànsit “fantasma” a internet perquè els ciber esta-
fadors es lucren amb la publicitat digital. Aquests robots imiten 
els clics humans davant d’un anunci, i moltes vegades són difí-
cils de detectar perquè muten les seves adreces IP i les dades 
que permeten identificar la seva navegació i rastreig a la xarxa, 
segons un informe recent elaborat per Sizmek, la major plata-
forma publicitària independent del món.

“El 2018, els anunciants van perdre al voltant de 50 milions 
d’euros al dia per aquest motiu, una xifra que es preveu que 
es dupliqui en 2022”, segons explica en el document el director 
general d’Sizmek Espanya, Juan Sevillano . Segons les estima-
cions, el frau afecta aproximadament a un de cada tres euros 
gastats en publicitat digital. Altres tècniques fraudulentes en la 
indústria de la publicitat més enllà dels bots són els llocs web 
“fantasma”, a més dels models de superposició d’anuncis que 
generen clics inútils als anunciants o les pàgines web amb do-
minis que falsegen a altres de renom.

Els “bots” no són més que programes informàtics que permeten 
realitzar tasques repetitives les activitats fraudulentes per part 
dels ciberestafadors estan sent esteses a noves tasques fins 
ara complicades de realitzar pel programari o les màquines. Per 
exemple, omplir formularis a internet i incorporar tot tipus de 
productes en carrets de compra de pàgines comercials, deixant 
empremta de navegació com si fossin persones que transiten a 
internet per fer-los així atractius als anunciants i editors.

Altres fraus en la indústria de la publicitat digital són les se-
güents:

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La superposició d’anuncis o “ad stacking”. El suport responsa-
ble del frau genera múltiples impressions superposades a ma-
nera de capes per guanyar més ingressos per clic per cada un 
d’ells quan en realitat només es visualitza un dins d’aquest total 
apilat; la resta es manté ocult.

Els dominis falses o “domain spoofing”. És un altre model 
il·lícit utilitzat en la publicitat pels ciberestafadors per imitar 
llocs web legítims amb adreces falses d’internet que simulen 
altres de renom. Per exemple, un anunciant pot signar un con-
tracte per executar una campanya en un reconegut lloc web 
d’entreteniment amb un trànsit mensual molt alt i els anuncis 
acaben publicats en una pàgina desconeguda, disfressada amb 
un nom de domini que tracta d’imitar l’autèntic.

Els llocs fantasma o “ghost sites”. Es tracta de pàgines el supo-
sat tràfic d’audiència és promogut per “brossa” controlats per ci-
berestafadors que mimetitzen amb ells el comportament humà 
a internet.

Segons Joan Sevillano: “Els responsables d’aquests tipus de 
frau són experts, i estan contínuament buscant formes noves i 
més sofisticades de lucrar-se amb els diners dels anunciants”. 

Per augmentar la seguretat de les marques davant del trànsit 
“fantasma” a internet i evitar que els anuncis es publiquin en 
llocs fraudulents o sospitosos perjudicant les inversions de les 
campanyes, hi ha eines punteres com Peer39 de Sizmek. Les 
capacitats de Sizmek en l’àrea de les dades i de l’optimització 
creativa i execució de mitjans juntament amb Peer39 redueixen 
el risc de les marques i milloren la seva protecció i eficiència 
de la despesa, evitant que les inversions es malgastin en llocs 
fraudulents.

NOTA.- Us oferim l’informe recent elaborat per Sizmek CLI-
CANT AQUÍ (Infografia: La Publicidad)
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On es llegeixen més diaris impresos a 
Espanya
Per Ismael Nafría / The New Barcelona Post

Un 22,8% de la població espanyola més 
gran de 14 anys era lectora de diaris im-
presos en 2018, la xifra més baixa regis-
trada des de 1980, segons les últimes 
dades ofertes per l’AIMC en el seu estu-
di “Marc general dels mitjans a Espanya 
2019”, publicat fa pocs dies.

No obstant això, s’observen importants 
diferències quan s’analitza el percentatge de lectors de premsa 
en paper en les diferents comunitats autònomes espanyoles. 
Així, en cinc comunitats -totes elles de la zona nord espanyola- 
se superava el percentatge del 35%, mentre que sis comunitats 
autònomes se situaven per sota del 20%.

La comunitat autònoma que compta amb un major percentatge 
de lectors de diaris impresos és Astúries, amb un 40,1%, gai-

rebé el doble que la mitjana espanyola. La segona és Galícia 
(38,7%), la tercera Navarra (38,1%), la quarta la Rioja (36,4%) 
i la cinquena Cantàbria (35,1%).

Catalunya, amb un 22,5%, està per sota de la mitjana espanyo-
la (22,8%), i Madrid queda encara més per sota amb un 17,8% 
de la població lectora de diaris. Només dos CC.AA. tenen 
menys lectors de diaris en paper que Madrid: Andalusia (17%) i 
Castella-la Manxa (14,5%), que tanca el rànquing.
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El següent mapa interactiu ofereix un retrat molt clar de la po-
blació lectora de premsa escrita a Espanya. Com s’ha assen-
yalat (i es recollia la setmana passada en aquest mateix butlletí 
de l’AMIC), les CCAA de la zona nord són molt més lectores de 
diaris que les de la zona centre i sud.

Una altra dada que revela la pèrdua de pes de la premsa en 
paper a Espanya durant els últims anys és la dada de la mitjana 
de minuts diaris dedicats a llegir diaris. En 2018 es va registrar 

la xifra més baixa de les últimes dues dècades, amb només 8,3 
minuts. És menys de la meitat dels 17,7 minuts de mitjana dedi-
cats pels espanyols a llegir diaris impresos deu anys abans, el 
2008. (Infografies: AIMC). Consulta l’estudi AQUÍ
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El relat de la publicitat
Per Josep Lluís Micó / La Vanguardia

Pràcticament totes les nostres institucions es comporten en 
l’actualitat com marques comercials. L’actitud promocional s’ha 
convertit en el llenguatge social dominant. Per aquesta raó, la 
publicitat és avui omnipresent. No hi ha ambient o escenari -pú-
blic o privat- que romangui aliè a la influència dels anuncis i el 
màrqueting, amb les seves campanyes, ofertes, descomptes, 
rebaixes i intercanvis.

El resultat d’aquesta colonització és previsible: la reacció dels 
destinataris es va fent més complexa, especialment en l’entorn 
virtual, on la invasió és més prolixa, encara que la capacitat dels 
usuaris a l’hora de queixar-se i fins i tot de proposar alternatives 

és també més gran. L’empresa, el partit polític, l’Administració, 
etcètera s’assenten la seva imatge positiva sobre la publicitat, 
que, a més de servir per legitimar als que paguen amb aquest 
objectiu, transcendeix el seu àmbit natural fins elevar-se a la 
categoria de producte cultural: al carrer, en els mitjans de co-
municació, a internet i en els dispositius tecnològics.

Malgrat que s’hagi conformat un moviment social que observi 
críticament el fons de la publicitat, la seva forma s’imposa com 
a construcció artística, o, almenys, com a peça d’un notable 
atractiu visual. Per descomptat, el rerefons ètic s’estén molt 
millor quan s’assimila -o s’admira o es imitació la superfície 
estètica. De manera que el que ens empassem com a consu-
midors, no ho discutim com a ciutadans. Hi ha veus que lloen 
aquesta profunda modificació, en sostenir que la publicitat és 
el paradigma d’un tipus de cultura oberta, en contraposició a 
l’alta cultura, presumptament hermètica i suposadament oficial. 
Potser la cultura dels museus i de les universitats, precisament 
perquè sovint no es publicita adequadament, sí sigui minoritària 
i força exclusiva.

No obstant això, el seu discurs és més complex i analític -a 
favor i en contra de qualsevol fenomen, esdeveniment o ten-
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dència- que el relat que elaboren els anuncis, la missió primor-
dial, amb poques excepcions, és perpetuar un statu quo que 
els brinda als seus clients enormes dividends. La publicitat sol 
ser més cool que l’art senzillament perquè és més fàcil de pair, 
però no tindrà mai el seu potencial transformador perquè això 
equivaldria a trair la seva essència. (Il·lustració: Harca Marke-
ting Sostenible)
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