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

 
En els últims anys, la situació de la premsa diària tradicional a 
Espanya ha anat convertint-se en cada vegada més complica-
da. De fet, és probable que la paraula per definir el què passa 
de la forma més eficient possible sigui desastre. Els mitjans de 
paper han anat perdent lectors, distribució i reputació.

La crisi dels mitjans de paper té moltes cares. D’entrada, i 
encara que s’acusa a internet de ser la culpable de tots els 
seus mals, caldria assenyalar que el context general de la crisi 
d’aquests mitjans es remunta ja als 80, quan els efectes dels 
altres mitjans de comunicació de masses es van començar a 
fer notar de forma tangible en la premsa tradicional. Internet 
simplement va ser com un cop de gràcia.

La xarxa ha ampliat l’oferta, ha fet que els lectors tinguin la infor-
mació cada vegada més ràpid (el que fa que els models dels dia-
ris, que segueixen explicant el que ha passat com feien fa quatre 
dècades, s’hagi quedat obsolet) i també ha acostumat el públic a 
models alternatius d’accés als continguts. I, atès que els diaris ni 
han canviat el que escriuen ni han posat en valor el seu treball, es-
tan demanant moltes vegades als seus consumidors que paguin 
per la informació que ja han llegit moltes hores enrere a la xarxa.

Si a això se suma que els diaris han pres decisions nefastes 
(com acomiadaments massius o apostar per un creixent prem-
sa groga) que han fet que els seus continguts siguin més es-
cassos, més breus i de menor qualitat, quan no simplement la 
impressió en paper del teletip de una agència de notícies que 
apareix també en molts altres mitjans, es pot comprendre per 
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què han perdut rellevància i interès per als lectors. La factura 
generacional han complicat encara més les coses.

Potser, a més, el cop de gràcia ha estat la seva dependència 
cada vegada més gran dels grans anunciants (i el escàndol del 
BBVA ha estat un dels últims cops de destral en aquest terreny) 
i la seva conversió cada vegada més en premsa de partit, com 
si fossin periòdics de la Restauració i no del segle XXI.

En aquest context, els mitjans de sempre han intentat oposar-
se a la xarxa, treure-li partit com fos (vegeu el cas del cànon 
AEDE) o simplement provar a utilitzar les seves versions digi-
tals per cobrir el que estaven perdent. De fet, cada vegada més 
es podria dir que la premsa tradicional és més depenent del que 
passa amb la seva versió en línia.

Els ingressos, molt dependents del que passa en línia
Segons les dades de l’últim estudi de l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI), que publica El Espanyol, els mitjans tradi-
cionals han tancat un any millor que l’anterior. Les dades de 
2018 en publicitat de la premsa tradicional han estat lleuge-
rament superiors als de l’any precedent, pujant en un 1,4% i 
tancant amb uns ingressos de 673,8 milions euros.

Aquestes dades segueixen estant lluny dels ingressos que 
aconseguien una dècada enrere (alguns estudis apuntaven que 
la premsa de paper ha perdut la meitat dels seus ingressos en 
una dècada), però suposen una millora. Això sí, la clau per a 
aquest canvi en l’estat de les coses ha estat no tant en el que 
ha passat amb el paper sinó en el que ha passat amb internet. 
El ingressos de la publicitat en línia d’aquests mitjans han pujat 
(en un 18,3%). Això ha compensat la caiguda del paper (que 
l’ha fet en un 6%).

Tot i que el gruix dels ingressos generals d’aquestes capçaleres 
segueixen arribant del paper (un 65% del total), és el creixe-
ment de la publicitat en línia el que els ha permès créixer en ge-
neral aquest any i el que assegura les seves posicions a futur.

En alguns casos, els ingressos de l’edició digital superen (pas-
sa amb Marca o amb As , per exemple) o s’acosten ja molt a 
igualar (passa amb El País o amb El Mundo ) el que passa amb 
la de paper.

Això sí, aquestes dades es limiten als ingressos publicitaris. 
Quan s’obre la mà per incloure més coses en l’anàlisi, les pers-
pectives no són tan bones. Els ingressos generals van caure en 
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un 4%, cosa que es comprèn tenint en compte que, un any més, 
la premsa diària de paper ha venut menys exemplars.

El risc de canibalitzar la xarxa
Aquesta situació pot convertir-se en molt perillosa, especial-
ment per les seves pròpies versions en línia. Mentre els mitjans 
se centren en aprofitar el que dóna internet per mantenir les 
seves versions en paper (però sense fer un exercici de solucio-
nar els problemes que aquestes tenen), les coses simplement 
s’enquisten. El paper continua tenint els seus problemes, se-
gueix sent mantingut d’una manera artificial i la versió online 
es ressent per una pèrdua de recursos que podrien ser seus.
Al cap i a la fi, els seus beneficis i els seus ingressos no s’estan 
reinvertint en ella o no s’estan associant a ella, sinó que 
s’empren per continuar amb l’statu quo. (Infografia: Cext)
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CALENDARI DE ESDEVENIMENTS 1er TRIMESTRE 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

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

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

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

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

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

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

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

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a: www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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Un nou informe mostra l’augment de 
l’assetjament i les amenaces contra 
periodistes en els estats del Consell 
d’Europa
Per South East European Network

La llibertat de premsa a Europa és més fràgil ara que en qual-
sevol moment des del final de la Guerra Freda. Aquesta és la 
conclusió alarmant d’un informe presentat per les dotze organit-
zacions associades de la Plataforma del Consell d’Europa per 
promoure la protecció del periodisme i la seguretat dels perio-

distes. L’informe, Democràcia en Risc, analitza les violacions 
de la llibertat dels mitjans plantejades a la Plataforma el 2018. 
Proporciona una imatge clara de l’entorn empitjorat dels mitjans 
de comunicació a tot Europa, en què els periodistes enfronten 
cada cop més l’obstrucció, l’hostilitat i la violència a mesura que 
investiguen i informen en nom del públic.

Els dotze socis de la Plataforma: organitzacions internacio-
nals de periodistes i mitjans de comunicació, així com grups 
de defensa de la llibertat d’expressió, van informar 140 viola-
cions greus de la llibertat de mitjans (“alertes”) en 32 estats 
membres del Consell d’Europa el 2018. Aquesta revisió de les 
alertes revela una imatge bruscament en contra de les garan-
ties consagrades en el Conveni Europeu de Drets Humans. La 
impunitat dels delictes contra periodistes s’està convertint en 
un “nou normal”. Les proteccions legals per a informes crítics i 
d’investigació s’han vist afeblits fora de línia i en línia. L’espai 
per a la premsa per mantenir les autoritats governamentals i el 
poderós compte ha disminuït.

L’any passat, els assassinats de Ján Kuciak i la seva parella 
Martina Kušnírová, a Eslovàquia, i Jamal Khashoggi, al conso-
lat saudita a Istanbul, Turquia, van estar entre les 35 alertes per 
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atacar la integritat i seguretat física dels periodistes. Les alertes 
sobre greus amenaces a la vida dels periodistes es van duplicar 
i van ser acompanyades d’un fort augment de l’abús verbal i 
l’estigmatització pública dels mitjans de comunicació i periodis-
tes individuals dels estats membres del Consell d’Europa.

El propòsit de la Plataforma, basat en un acord de l’any 2015 
entre el Consell d’Europa i les organitzacions associades, és 
impulsar un diàleg primerenc amb els estats membres i accele-
rar els recursos per violacions i deficiències en les proteccions 
del periodisme lliure i independent.

Els socis de la Plataforma demanen als estats que imposin les 
restriccions més dures a les activitats i la llibertat d’expressió 
dels periodistes per:

• Restablir les normes de protecció de la llei i deixar caure cà-
rrecs contra els periodistes i alliberar-los com un pas cap a la 
recuperació d’un entorn segur i propici per als mitjans indepen-
dents;
• Elimineu l’extremisme i altres lleis que criminalitzin els mitjans 
i acabin l’exercici arbitrari de poders per part de l’executiu i els 
reguladors; i

• Prendre els passos necessaris per establir una estructura de 
regulació i propietat mediàtica que garanteixi la pluralitat de mi-
tjans i la llibertat.

A més, els socis de la Plataforma demanen a tots els Estats que 
responguin plenament i de bona fe a totes les alertes i prenguin 
mesures eficaces en matèria de lleis i pràctiques per solucionar 
les amenaces a la seguretat dels periodistes i mitjans de comu-
nicació individuals.

La Plataforma del Consell d’Europa es va posar en marxa a 
l’abril de 2015 per proporcionar informació que serveixi de base 
per al diàleg amb els estats membres sobre possibles accions 
de protecció o remei. Tot i que molts estats membres van res-
pondre a les alertes el 2018, cinc estats es van negar a respon-
dre a les alertes, incloent-hi aquells que reporten infraccions 
molt greus per la llibertat dels mitjans.

Els dotze socis de la Plataforma són: la Federació Europea de 
Periodistes (EFJ), la Federació Internacional de Periodistes 
(FIP), l’Associació de Periodistes Europeus (AEJ), l’Article 19 
(Defending freedom of expression and information), Reporters 
Without Borders (RSF), el Comitè per a la Protecció dels Perio-
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distes (CPJ), Index on Censorship, the International Press Ins-
titute (IPI), the International News Safety Institute (INSI), Rory 
Peck Trust, the European Broadcasting Union (EBU) i el PEN 
International.

Les conclusions d’aquest primer informe anual dels dotze so-
cis són evidents. Sarah Clarke, directora del cap d’Europa de 
l’Article 19 i Àsia Central, diu:  “A través dels 47 estats mem-
bres del Consell d’Europa i la Unió Europea, la violència, 
l’assetjament i les amenaces contra periodistes són cada ve-
gada més rutinàries, mentre que la impunitat per a aquestes 
violacions és la nova norma. Aquests atacs a la premsa lliure, 
que juga un paper central en la presa de possessió del poder, 
és un factor que contribueix de manera central al deteriorament 
de la democràcia a la regió. Exhortem als Estats membres a 
prendre mesures concretes per complir les seves obligacions 
legals per protegir els periodistes i la premsa gratuïta. Això in-
clou la derogació de la legislació repressiva, el foment de la 
pluralitat dels mitjans de comunicació, la protecció dels perio-
distes en situació de risc i la investigació exhaustiva de delictes 
contra periodistes. Fer-ho és essencial per protegir els valors 
europeus de la democràcia i la llibertat d’expressió”. (Infografia: 
Council of Europe)

NOTA: Us oferim la lectura completa d’aquest informe CLI-
CANT AQUÍ  

Els directors de TV3 i Ràdio Catalunya 
declararan com investigats per l’1-O

Aquest divendres, 1 de març, Vicent Sanchis i Saül Gordillo 
estan cridats a declarar com a investigats en el judici que pretén 
aclarir la seva presumpta implicació en l’organització i foment 
del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Declararan al jutjat 
número 13 de Barcelona acusats de permetre l’emissió de la 
publicitat institucional del referèndum il·legal. Tots dos podrien 
ser acusats de delictes de desobediència i prevaricació per ha-
ver mantingut l’emissió la publicitat del referèndum il·legal de 
l’1-O, tot i els avisos i requeriments.

No seran els únics que hauran de retre comptes davant del 
jutge. La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des, Àngels Barberà també testificarà en aquest judici per do-
nar explicacions per la seva presumpta violació de la privacitat 
amb les dades personals dels votants del cens. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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Prensa Ibérica (EPI) es queda El 
Periòdico i Mediapro l’Sport

Els editors Jaume Roures (Mediapro) i Javier Moll (Prensa Ibé-
rica) han arribat a un principi d’acord amb la propietat de Grupo 
Zeta i amb el pol bancari de creditors. Aquest contempla que 
EPI es faci amb el control de totes les capçaleres i actius, a ex-
cepció del diari Sport, que passaria a mans de Roures amb un 
procés posterior de compravenda. A data d’avui, aquest acord 
no està rubricat notarialment, però s’espera que sigui ferm en 
els propers dies.

Segons ha pogut saber Comunicació 21, la intenció de Prensa 
Ibérica és rellançar la versió en paper de la capçalera El Perió-
dico de Catalunya, amb un un restyling del disseny gràfic així 
com un canvi del format que passaria a ser tabloide, el que per-
metria racionalitzar i reduir significativament el cost industrial. 
EPI farà una aposta estratègica per potenciar el paper i recu-
perar la força de la marca en el sector. (Font: Comunicació 21)

El benefici d’explotació del grup Prisa 
va créixer el 62,1% l’any passat

El grup Prisa va generar un benefici d’explotació de 85,3 mi-
lions d’euros en 2018, una xifra que és el 62,1% superior als 
52,6 milions de l’exercici anterior, segons la informació reme-
sa per la companyia a la Comissió Nacional del mercat de Va-
lors (CNMV). Els ingressos del grup es van reduir el 4,2% des 
1.335,7 milions fins 1.280,3 milions entre tots dos exercicis. Pel 
que fa al resultat net va ser negatiu en 269.300.000 d’euros 
(102.600.000 el 2017).

En aquestes pèrdues han influït diferents operacions com la 
venda de la filial nord-americana de Santillana, una nova va-
loració del grup audiovisual Media Capital de Portugal i altres 
ajustos comptables. Sense tenir en compte aquests ajustos, 
la informació proporcionada per Prisa assenyala que s’hauria 
aconseguit un benefici net ajustat de 45,2 milions d’euros.

En la divisió de premsa, el grup Prisa va aconseguir canviar el 
signe de l’explotació, registrant un benefici d’un milió d’euros en-
front dels 14,1 milions perduts el 2017. Els ingressos d’aquesta 
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divisió es van reduir el 7,9% fins a 203.200.000 (220.600.000, 
l’any anterior). Dins d’aquest capítol, els corresponents a publi-
citat van augmentar el 1,6% fins 107.200.000, mentre que els 
corresponents a circulació es van reduir el 14% fins 68.300.000. 
Els ingressos de publicitat digital van ser el 53% dels ingressos 
publicitaris, uns 57 milions. (Font: Digimedios)

Millora l’explotació de Vocento i creix 
el benefici un 51% el 2018

L’any passat el grup de comunicació Vocento va generar un be-
nefici d’explotació de 26.914.000 d’euros, un 51% superior als 
17,820 milions de 2017, segons la informació remesa per la com-
panyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). A 
la millora de l’explotació ha contribuït el fet que en aquest exer-
cici s’han d’adoptar unes normes comptables diferents, que van 
reduir considerablement la xifra de despeses d’explotació. En 
qualsevol cas, totes les divisions (diaris, audiovisual, classificats 
i gastronomia van millorar el seu benefici operatiu.

Dins el capítol d’ingressos cal ressenyar el descens del 
4,6% fins a 139,770 milions dels corresponents a les vendes 

d’exemplars, mentre que els de publicitat van baixar el 1,9% 
fins 159.952.000. Precisament per al segon trimestre de l’any 
en curs està prevista l’entrada en funcionament de la platafor-
ma de publicitat programàtica formada per Vocento, al costat 
del grup Prisa i a la qual també s’ha incorporat Grup Godó. Dins 
d’aquest capítol, i referint-nos només a la publicitat en mitjans 
impresos (exclosa la audiovisual), 156.800.000 van correspon-
dre en un 58,9% a publicitat digital i el 41,1 restant a la publici-
tat en paper. El resultat net del grup va pujar a 18,020 milions 
d’euros, davant 1.801.000 de 2018.

L’àrea de diaris continua representant el negoci principal del grup, 
concretament el 84,6% dels seus ingressos. L’àrea de diaris va 
registrar el 2018 un descens dels ingressos d’explotació del 2,9% 
fins als 326.633.000 d’euros. El seu resultat d’explotació, en can-
vi, va créixer el 19% fins 25,270 milions. (Font: Digimedios)

La Diputació de Barcelona licita la gestió 
de subscripcions a diaris i revistes

La Diputació de Barcelona ha obert el procés de licitació per 
adjudicar el servei de gestió de subscripcions a publicacions 
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periòdiques per a les diferents àrees de la institució supramu-
nicipal. El pressupost base de licitació global és de 169.051,95 
euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable 
dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza 
el 22 de març.

La licitació consta de dos lots: un per a la gestió de subscrip-
cions a revistes (amb un pressupost biennal de 50.119,09 eu-
ros) i l’altre a diaris (118.932,86 euros). Les empreses es poden 
presentar a un o als dos lots. L’òrgan de contractació tindrà en 
compte com a criteris de valoració el percentatge de descompte 
ofert respecte a la tarifa de subscripció (el 80% de la puntuació) 
i la disponibilitat d’un entorn web per a la gestió (el 20% res-
tant). (Font: Comunicació 21)

Escollits els 10 diaris millor dissenyats 
del món

La Nación de l’Argentina, Die Zeit d’Alemanya, La Repubbli-
ca d’Itàlia, El Comercio de Perú, The Guardian, The Sunday 
Times de Londres, The New York Times, Politico’s European 
edition, the Memphis Business Journal, and The Villages Daily 

Sun, han estat escollits els 10 diaris millor dissenyats del món. 
Cinc jutges de la competició Worlds Best Designed van reduir 
més de 100 capçaleres fins a les 10 finalistes durant tres dies 
de deliberacions a Sant Petersburg. Steve Dorsey, Javier Errea, 
Bill Gaspard, Suzette Moyer i Shazna Nessa van definir per pri-
mera vegada una visió compartida i un marc abans de passar 
per diverses seccions de cada diari.

Els guanyadors del millor disseny de diaris es donaran a conèi-
xer en el taller anual de la Society for News Design a Chicago, 
el proper mes d’abril. Els jutges afirmen que per a fer la selecció 
dels 10 millors han buscat la coherència, la sorpresa, la substàn-
cia, la varietat, el gran periodisme, el disseny excel·lent -i molt 
important- que els ha fet considerar fins a quin punt una publi-
cació es va centrar en les necessitats dels seus lectors i la seva 
comunitat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: SND)
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Prisa tanca la compra de Santillana 
per 312.500.000 €

El consell d’administració de Prisa ha aprovat la recompra del 
25% del capital de Santillana que no controlava fins a la data 
i que estava en mans del fons de capital risc Victòria Capital. 
L’operació s’ha tancat per 312.500.000 d’euros que s’abonarà 
amb una nova ampliació de capital de 200 milions amb dret de 
subscripció preferent i els diners que el grup de mitjans de co-
municació tenia en caixa de la injecció de capital que va portar 
a terme just fa un any per 565 milions.

L’operació compta amb el compromís d’assegurament de Banc 
Santander. L’entitat presidida per Ana Botín, que té gairebé el 
4,1% de Prisa i és el principal creditor dels accionistes més re-
llevants, assumeix el risc que l’ampliació de capital no se subs-
crigui íntegrament, cas en el que es quedaria amb les accions 
que no fossin adquirides pels actuals inversors. El 40% dels 
accionistes ja s’ha compromès a acudir a l’emissió.

Altres accionistes del nucli dur són la família Polanco (8,4%), 
l’inversor mexicà Roberto Alcántara (5,1%), el fons de Qatar Adar 

Capital (7,3%) i HSBC (10%). Cap d’ells havia decidit aquest di-
mecres si donava suport o no la nova ampliació amb la subscrip-
ció de la seva part corresponent. CaixaBank, que també reté un 
1,5% del capital, no hi acudeix. (Font: El Confidencial)

Els treballadors de La Razón afronten 
una retallada salarial

Principi d’acord entre els treballadors de La Razón i l’empresa 
per aprovar el nou conveni col·lectiu. Divendres passat, la plan-
tilla del rotatiu i la direcció van arribar a un principi d’acord per 
retallar un 10% les nòmines de tots els treballadors amb un 
salari superior als 31.500 euros el 2019 i 2020. A més, els sous 
resultants no podran ser inferiors a aquesta quantitat. Fonts del 
sector assenyalen que les dues parts també han acordat que 
aquesta reducció s’aplicarà amb efecte retroactiu des de l’1 de 
gener, la reducció corresponent a gener es farà sobre la paga 
extraordinària d’estiu i la que correspon a febrer sobre la paga 
extraordinària de Nadal.

L’acord també inclou que les indemnitzacions en cas 
d’acomiadament o tancament de l’empresa es calcularan a 
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partir dels salaris vigents en 2018 i, en cas d’acomiadament 
improcedent, s’han d’abonar -a més de la indemnització corres-
ponent les quantitats que s’hagin deixat de percebre des del 
passat 1 de gener. A més, l’empresa es compromet a no reta-
llar un 20% de les taules salarials per a noves contractacions. 
(Font: El Confidencial)

Sergi Guillot, director general de 
Prensa Ibèrica Media

Sergi Guillot ha estat nomenat director general de Prensa Ibè-
rica Media. Expert en el desenvolupament de solucions innova-
dores en el mercat del Media & Consumer Intelligence a partir 
de l’anàlisi de dades, Guillot era fins ara president executiu de 
Rebold, empresa especialitzada en comunicació i màrqueting 
digital. Assumeix la direcció general de Prensa Ibèrica Media 
amb l’objectiu d’avançar en el desenvolupament d’un nou mo-
del de negoci i afrontar els reptes actuals de la comunicació. 
Dependrà de Presidència Executiva i Conselleria Delegada, i 
coordinarà les quatre direccions generals del grup de comuni-
cació: Negoci, Continguts, Jurídic i Financer. 

Guillot, de 43 anys, era el president de Rebold, la companyia 
resultant de la fusió d’Accés i Digilant, empreses pertanyents al 
grup ISP Digital. (Font: Infoperiodistas)

Jaume Peral al capdavant de RAC1 i 
8TV

Seguint amb la reorganització interna de la companyia propie-
tària de La Vanguardia, el conseller delegat, Carlos Godó, ha 
nomenat a  Jaume Peral  com  a director general de Catalun-
ya Comunicació. Aquest càrrec suposa prendre les regnes de 
RAC1, RAC105 i 8tv. Peral substitueix en el càrrec a Ramon 
Rovira a partir de l’1 de març, ja que ha estat recentment nome-
nat adjunt a la presidència i director de Relacions Institucionals 
del Grup Godó.

Entre les funcions de Jaume Peral estaran la de mantenir i re-
forçar el lideratge de RAC1 com l’emissora més escoltada de 
Catalunya i també pilotar la transició de RAC105 cap a un nou 
model que porti a aquesta emissora a recuperar una posició 
rellevant en el panorama de la ràdio musical a Catalunya.
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Sens dubte un dels seus principals reptes en el seu nou lloc 
serà prendre una decisió sobre el futur de 8TV, cadena que 
en els últims temps s’ha replantejat diverses vegades, sense 
gaire èxit. Com a conseqüència de les pèrdues milionàries que 
arrossega la televisió dels Godó, a finals del 2018 es va optar 
per invertir els menors recursos econòmics i humans possi-
bles. L’estratègia actual, sense programació en directe, és fruit 
d’aquesta decisió. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Digital News Report 2018: Una 
audiència diversa i preocupada per la 
desinformació és cada vegada més 
mòbil, participativa i crítica
Per Center for Internet Studies and Digital Life School of Com-
munication / UNAV

El Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat de Navarra (@digitalunav) pu-
blica la cinquena edició del seu informe sobre els usuaris de 
noticies digitals a Espanya, en la seva condició de patrocinador 
i soci acadèmic del Reuters Institute digital News Report 2018, 
el més gran estudi comparatiu global sobre audiències de notí-
cies digitals, amb 74.000 enquestes a 37 països, dirigit des de 
la Universitat d’Oxford. DigitalNewsReport.es 2018 és un infor-
me editat per Avelino Amoedo, Alfonso Vara-Miguel i Samuel 
Negredo, investigadors doctors del Center for Internet Studies 
and Digital Life de la Facultat de Comunicació de la Universitat 
de Navarra, del qual en fem un resum.

La desinformació preocupa el 69% d’internautes a Espanya. 
Un 46% diu haver-se trobat amb alguna notícia manipulada 
a l’última setmana, i un 45%, amb casos de mal periodisme 
(errors factuals i sensacionalisme). Dos de cada tres internau-
tes espanyols consideren que els polítics abusen de l’expressió 
“fake news” per desacreditar els mitjans que els desagraden.

La diferència entre els  usua-
ris que confien en les notícies al 
país (44%), davant dels que no es 
creuen la majoria de la informació 
(30%), es redueix al nivell més baix 
en tres anys. Entre tots els països 
enquestats pel Reuters Institute Di-
gital News Report en col·laboració 
amb @digitalunav, Espanya es 
manté al mig de la taula mundial de 
confiança en mitjans, en el lloc 18 
de 37.

Tres de cada deu usuaris de notícies online s’ho pensa bé 
abans d’opinar de política a internet pel risc d’haver de donar 
compte d’això davant les autoritats espanyoles. La precaució 
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dels usuaris davant els poders públics per expressar-se en in-
ternet a Espanya (30%) és menor que en molts països de la UE 
(41-45%) i només més gran que al nord d’Europa, Regne Unit i 
EE. UU. (21-28%).

El Digital News Report de les Universitats d’Oxford i Navarra 
mesura per primera vegada, en la seva edició 2018, la alfabe-
tització mediàtica de l’audiència de notícies online. També ha 
trobat que la font de la notícia (68%) és el principal criteri que 
fan servir els usuaris per decidir si llegeixen o veuen una infor-
mació que troben en xarxes socials.

Els internautes a Espanya són dels que més participen en rela-
ció amb les notícies, al costat dels d’altres països de l’Europa 
del sud i de l’est, i els països hispanoamericans enquestats: 
el 53% comparteix notícies online setmanalment i un de cada 
tres les comenta. El 48% dels usuaris adults fa servir Facebook 
per llegir, veure, trobar, compartir o comentar notícies al llarg 
de la setmana; el 36% fa servir WhatsApp per a això, de forma 
homogènia per edats. Una de cada tres persones entre 18 i 34 
anys fa servir amb finalitats informatives YouTube i Twitter, i el 
16% Instagram.

El 64% dels usuaris a Espanya s’informa amb algun mitjà nadiu 
digital un cop a la setmana o més; un de cada tres internau-
tes consulta dues o més marques només digitals; de fet, dues 
d’elles estan entre els cinc primers llocs de la informació en línia 
a Espanya, segons el seu abast setmanal.
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endesa.com

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

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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El consum total múltiple de notícies en mitjans tradicionals 
disminueix fins al 85%, empès per la baixada de la televisió, 
i s’equipara amb la suma de mitjans en línia, entre els quals 
dominen les xarxes socials i els llocs web i les aplicacions de 
diaris. Entre els joves de 18 a 24 anys, les xarxes socials i els 
blocs (37%) ja igualen a la suma de televisió, ràdio i diaris i re-
vistes tradicionals com a font principal de notícies.

Augmenten fins a l’11% els usuaris de notícies digitals que pa-
guen per elles a Espanya, però la meitat dels usuaris de notícies 
en línia va seguir sense pagar per informar-se en internet en tot 
2017 ni va comprar un diari imprès a mínim un cop a la setmana. 
El 71% d’usuaris s’informa principalment en text però 6 de cada 
10 també veu algun vídeo de notícies. A més, el 40% dels intern-
autes a Espanya ha escoltat un podcast en l’últim mes.

L’ús informatiu del telèfon mòbil creix 5 punts en l’últim any, 
fins al 64%. Espanya ocupa el sisè lloc en l’ús de televisions 
intel·ligents i connectades com dispositius per consumir no-
tícies en línia. Entre els itineraris d’accés a la informació, la 
meitat dels usuaris de dispositius mòbils utilitza diàriament una 
aplicació per consultar notícies a internet (51%), i un 15% rep 
notificacions informatives. 

NOTA: El lector d’El Butlletí es pot descarregar l’estudi complet 
Digital News Report Espanya 2018. Només cal CLICAR AQUÍ   
(Infografies del mateix estudi)

El Govern aposta per la tecnologia 5G

El Consell Executiu va aprovar dilluns l’estratègia 5G de Catalun-
ya, amb la qual es persegueix esdevenir un pol d’atracció per al 
desplegament tecnològic, de serveis i d’una nova indústria asso-
ciats al desenvolupament d’aquesta xarxa. El pla consta de cinc 
eixos d’actuació: 1. Infraestructura 5G: acceleració del desple-
gament d’infraestructures de forma ordenada i inclusiva. 2. Eco-
sistema 5G: foment d’una nova indústria i ecosistema 5G d’alt 
valor afegit. 3. Innovació 5G: impuls a la innovació i a la recerca. 
4. Promoció 5G: creació d’un model de referència internacional. 
5Talent 5G: atracció de talent i formació especialitzada.
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El document preveu la creació d’un corredor mediterrani 5G en 
aliança amb Occitània amb finançament de la Unió Europea, 
que està configurant quins han de ser els corredors 5G euro-
peus. El Govern remarca que aquest és un projecte “molt im-
portant” per a les indústries digital i de l’automoció.  L’estratègia 
preveu el desplegament de forma eficient i ordenada de la nova 
xarxa 5G arreu del país. Així doncs, el 2020 totes les capitals 
de comarca haurien d’estar connectades amb la xarxa de fibra 
òptica de la Generalitat, i el 2023 s’espera que tots els munici-
pis tinguin garantit un punt d’accés.

El Govern potenciarà el 5G en l’àmbit de la recerca i la innova-
ció per tal de crear entorns de prova per fer arribar la tecnologia 
arreu del territori a través del seu programa en Tecnologies Di-
gitals Avançades (TDA). L’Administració també vol implantar la 
tecnologia 5G i desenvolupar casos d’usos innovadors en àm-
bits com ara la salut, les emergències, la mobilitat, la logística o 
els mitjans de comunicació, entre molts altres.

A més, el Govern ha impulsat la recerca i implementació del 5G 
dins de la licitació de contractes de comunicacions de la Gene-
ralitat a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació. (Font: Comunicació 21 – infografia: Red Bull)

PSOE, PP, Podem i Ciutadans aproven 
la nova “Llei Sinde”

La “llei Sinde”, en vigor des de 2011, porta cuejant molt de 
temps. El Congrés ha aprovat aquesta setmana la reforma de 
la Llei de Propietat Intel·lectual de 1996 (Projecte de Llei per la 
qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril), que 
suposa l’eliminació de la figura del jutge en el procés de tanca-
ment de pàgines web. Ho ha fet amb el suport del PSOE, PP, 
Ciutadans i, finalment, Podem.

A diferència del que passava amb la llei vigent, ara el Ministeri 
de Cultura podrà tancar webs, tot i que van al·legar que no-
més es podrà realitzar un tancament quan hi hagi una reiteració 
en infraccions, com deien al setembre: “Només en cas de re-
iteració d’incompliment és quan els grups parlamentaris estan 
d’acord en què es pugui suprimir la segona autorització ja que 
aquest tràmit és innecessari i retarda els temps de la justícia i 
empitjora la tutela judicial efectiva”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Eduardo Maura, portaveu de la formació violeta ha defensat 
la seva postura afirmant que es va oposar a la reforma sobre 
l’article 195 i va perdre, i que avui el grup ha votat a favor de 
la llei per l’acord assolit contra la “Roda de televisions”, una 
pràctica que feia que entitats com la SGAE es beneficiessin del 
cobrament de drets per falsos arranjaments sobre obres de do-
mini públic en horaris de poca audiència. Ara la SGAE, immersa 
en una crisi, i d’altres, veuran limitat el repartiment de drets per 
cada autor fins a un 20%.

Així, ja només queda un pas per a la seva entrada en vigor, 
autoritzat després de l’aprovació del Congrés dels Diputats, la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’editora de revistes Motorpress 
Ibèrica aixeca un mur de pagament 
per a alguns continguts dels seus 
webs
L’editora de revistes Motorpress Ibèrica ha anunciat la posa-
da en marxa d’un sistema de subscripcions a les pàgines web 
de les seves capçaleres: autopista.es, motociclismo.es, soyco-
rredor.es, sportlife.es, mountainbike.es, ciclismoafondo.es, 
trailrun.es, revistaoxigeno.es, triatlonweb.es i ecuestre.es. De 
moment, l’editora ha obert un període de prova d’un mes per 
provar gratuïtament els serveis de pagament. Amb un preu d’1 
euro mensual, els usuaris d’aquests webs podran accedir a un 
Premium amb contingut exclusiu, navegació sense publicitat, 
un newsletter setmanal, a més d’avantatges en activitats, esde-
veniments i sorteig de material.

Dins el segment de les revistes a Espanya no hi ha a penes 
casos de continguts de pagament. El cas més conegut és el 
de la revista Hola!, que des del primer moment va apostar per 
aquesta presència a la xarxa, que actualment els representa al 
voltant del 10% dels seus ingressos. (Font: Digimedios)
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Axel Springer i Hipertextual anuncien 
una aliança informativa

Dos creadors d’informació en el sector digital, Hipertextual i Axel 
Springer han anunciat la signatura d’un acord mitjançant el qual 
uneixen les seves estratègies. L’objectiu de tots dos és refor-
çar les seves cobertures informatives gràcies a la col·laboració 
mútua en els continguts editorials i en les seves estratègies en 
xarxes socials. A més les dues companyies no descarten que 
aquest acord es pugui estendre a l’àmbit comercial. A través 
de la publicació d’un comunicat conjunt, Axel Springer Espanya 
i Hipertextual han reconegut que aquest acord afavorirà una 
millor planificació de les capacitats de les redaccions, el que 
comportarà l’increment de la qualitat dels treballs informatius.

Cadascuna de les parts, aporta a l’acord els seus punts forts. 
Mentre que Hipertextual s’ha consolidat com un dels mitjans de 
comunicació digital amb més influència en parla hispana, doncs 
la temàtica de les seves publicacions se situa en la intersec-
ció de la tecnologia, la ciència i la cultura digital, Axel Springer 
aporta l’especialització en àmbits de tecnologia amb Compu-
terHoy.com, videojocs amb HobbyConsolas.com, el motor amb 

AutoBild.es i Topgear.es i en economia amb Business Insider 
Espanya. (Font: Prnoticias)

Grupo Zeta llança un nou portal 
masculí, Portmagazine.es 

Portmagazine.es és el nou portal masculí de gamma alta de 
Grupo Zeta dirigit als emprenedors, els líders d’opinió i els crea-
tius culturals. La pàgina web oferirà diàriament actualitzacions 
amb continguts centrats en àrees com la moda, l’art, la cultura, 
el disseny, la gastronomia, l’alta rellotgeria, els espectacles, la 
bellesa, l’esport, la tecnologia o el motor. El nou portal del grup 
es dirigeix a un perfil d’home amb caràcter i inquietuds interes-
sat pel luxe. En les seves quatre seccions, moda, art, idees, 
món i vida, l’equip editorial del portal presentarà reportatges, 
entrevistes, notícies, articles d’opinió, galeries i editorials de 
moda i consum. 

La nova plataforma, dirigida per Miquel Echarri i amb Luis Me-
yer com a cap de redacció, és la versió digital de l’edició espan-
yola de Port, revista internacional masculina de gamma alta de 
la qual es publiquen dues edicions anuals, corresponents a les 
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temporades de tardor / hivern i primavera/estiu. La capçalera 
compta amb una edició britànica disponible a nivell internacio-
nal des de 2011 i una edició russa que va començar a editar-se 
en 2014. Introduïda a l’Estat espanyol a la tardor de 2016, Port 
Espanya ha apostat en la seva portada fins a la data per perso-
natges com Norman Foster, Julian Schnabel, Salman Rushdie, 
Josep Font o Vincent Cassel. (Font: Infoperiodistas)
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Les previsions d’inversió publicitària 
segueixen sent positives
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Segons l’últim estudi Zenthinela, corresponent al mes de fe-
brer, la inversió publicitària en Mitjans Convencionals creixerà 
un 2,3% si es compleixen les previsions del panell Zenthinela, 
compost per directius d’empreses anunciants. Aquesta previsió 
és sis dècimes pitjor que la que obteníem fa dos mesos, però en 
el cas de complir-se completaria el sisè any consecutiu de crei-
xement de la inversió, després de les caigudes que es van pro-

duir entre 2008 i 2013. Cal assenyalar, a més, que els mitjans 
Convencionals (MC) representarien així un 43,2% de la inversió 
total en mitjans. Només en els moments de major creixement 
de la inversió en els anys previs a la crisi els MC es van situar 
en xifres similars a les dels MNC. A més, segons aquestes pre-
visions el creixement de la inversió a MC se situarà pràctica-
ment en el mateix valor que el creixement del PIB , de manera 
que el pes de la publicitat en el conjunt de l’economia deixarà 
de retrocedir, com ha vingut fent en els últims anys. A continua-
ció destaquem les conclusions resumides de l’estudi:

Per als Mitjans no convencionals (MNC) s’espera un creixe-
ment del 0,9%. En el cas que es compleixin les dues previsions, 
la inversió total en mitjans se situaria en 12.392.000 d’euros, 
amb un creixement del 1,5% respecte a la inversió registrada 
el 2018.

El creixement de la inversió publicitària es sustenta bàsicament 
en els Mitjans Digitals i en les versions digitals dels Mitjans 
Tradicionals, mentre que les versions tradicionals d’aquests mi-
tjans retrocedeixen o creixen per sota de la mitjana del mercat. 
En els MC el major creixement s’espera per a la inversió que es 
dirigeix a dispositius mòbils, però també per al Vídeo on Line, 
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Internet en general i les Xarxes Socials. La major inversió, però, 
seguirà dirigint-se a Televisió.

En MNC el major creixement s’espera per a les accions de Màr-
queting Mòbil (Missatgeria, advergaming, Apps i altres) però 
encara en xifres petites. En canvi la major inversió seguirà co-
rresponent al Mailing Personalitzat tot i la caiguda que va expe-
rimentar la passada primavera després de la posada en marxa 
de la RGPD.

La digitalització ha portat múltiples avantatges al món de la pu-
blicitat però també han sorgit alguns inconvenients: cada ve-
gada hi ha més modalitats de comunicació que són difícils de 
mesurar, i fins i tot de localitzar, per les fonts de dades. Els 
panelistes de Zenthinela opinen que almenys un 7,3% de la 
inversió es dirigeix a modalitats de comunicació que no es me-
suren per les fonts de dades del mercat publicitari (Infoadex, 
Arce Media).

Els panelistes de Zenthinela creuen que l’ augment d’audiència 
de les OTTs (com Netflix, HBO o Amazon TV) algunes de les 
quals no inclouen publicitat, farà que disminueixi la inversió pu-
blicitària a Televisió. S’estima que aquest descens serà del 4,1%.

Un 42% dels panelistes creu que el canvi de Govern a Espanya 
que es va produir mitjançant la moció de censura de la passa-
da primavera ha perjudicat a la inversió publicitària. L’opinió ha 
anat empitjorant a cada nova onada de l’estudi però sembla 
estabilitzar-se, just quan el Govern ha convocat eleccions. En 
índexs que van de -100 a +100, al desembre obteníem -20,3 i 
ara se situa en -21,0, un valor molt similar.

El conflicte que es viu a Catalunya també pot perjudicar la in-
versió publicitària. No obstant això, en la nova fase en què ha 
entrat després de l’inici del judici del “Procés”, la preocupació 
dels panelistes per aquest tema ha disminuït. L’índex de preo-
cupació que va de 0 a 100, se situa ara en 41,9, gairebé deu 
punts per sota del valor que obteníem al desembre i una mica 
més de setze punts inferior al que obteníem a l’octubre. Se-
gueix havent-hi un problema però la seva influència, almenys 
en el mercat publicitari, es va atenuant.

Els índexs de percepció, que havien recuperat valors positius al des-
embre, tornen a caure per sota de zero. L’IPSE (Índex de Percepció 
de la Situació Econòmica ) cau una mica més de 18 punts i és ara 
-12,5. L’IPMP (Índex de Percepció de l’ Mercat Publicitari ) cau ara 
dotze dels 23 punts que havia guanyat al desembre i es queda a -6.
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L’Audio en línia representa el 5,4% de la inversió digital. A més, 
en un moment en què ha guanyat presència, amb l’increment 
dels assistents de veu i el pes cada vegada més gran dels po-
dcast, aquesta inversió podria créixer aquest any un 10,5%, el 
que el convertiria en la modalitat de major creixement i aug-
mentarà el seu pes en la inversió digital. De tota la inversió en 
Vídeo en línia, la major proporció (un 54%) correspon a la mo-
dalitat In Stream (Pre Roll, Middle Roll o Post Roll); li segueix el 
Vídeo In Banner (28%) però ja va adquirint força la versió Out 
Stream (In Text, In Image, In Read, etc.).

La Publicitat Programàtica suposa un 22,4% de la inversió 
en publicitat digital, una proporció que queda molt lluny de la 
que arriba als països anglosaxons. Més del 90% dels panelis-
tes creu que aquest percentatge augmentarà en els propers 
mesos. L’Smartphone es consolida com el dispositiu cap al qual 
es dirigeix en major proporció (un 56%) la publicitat negociada 
en forma programàtica; en segon lloc se situa l’ordinador (un 
35%) i el 9% restant correspon a la Televisió Connectada.

Com en totes les activitats en què es mouen diners, en la pu-
blicitat digital ha aparegut el frau . Hi ha un bon nombre d’eines 
tecnològiques per reduir aquest fraude.Los tipod de frau que es 

consideren més perjudicials són els Bots i les granges de clics, 
que augmenten artificialment les dades de trànsit i la suplanta-
ció de domini que atribueix fraudulentament el trànsit d’altres 
llocs. Els panelistes creuen que amb una utilització adequada 
d’eines es podria millorar fins a un 16% la inversió en publicitat 
digital. Les eines més usades són les del propi Adserver amb 
el qual es gestionen les campanyes, a més de IAS, de les de 
ComScore, Moat i White Ops. L’organització sense ànim de lu-
cre FaqFraud.org està realitzant una important tasca per com-
batre el frau en la publicitat digital.

Tots els panelistes creuen que la proliferació de bloquejadors 
de publicitat canviarà la manera en què es compra la publicitat 
digital. Fins i tot un 10% creu que aquesta manera canviarà 
molt.

Els panelistes calculen que la inversió dedicada a la comunica-
ció que utilitza `influencers’ suposa ja un 8,9% de la inversió en 
publicitat digital. El 90% dels panelistes creu que la inversió en 
continguts generats per les marques (`branded content’) crei-
xerà al llarg d’aquest any. Fins i tot un 26% creu que creixerà 
molt. D’aquesta inversió un 60% hauria de dedicar-se a la difu-
sió / promoció del contingut i un 40% a la seva creació.
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Previsions per mitjans

El creixement de la inversió publicitària es sustenta bàsicament 
en els mitjans digitals i en les versions en línia dels mitjans tra-
dicionals. El major creixement s’espera en els dispositius mò-
bils, però també per al vídeo on line, Internet en general i les 
xarxes socials. (nfografies: Zenith Media)

I2p: La inversió publicitària a 
Catalunya
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Dimecres, a migdia, al Palau Robert, de Barcelona, l’Associació 
Empresarial de Publicitat va presentar l’Estudi de la Inversió 
Publicitària 2018 a Catalunya, de la mà d’Enric Yarza, de Media 
Hotline, on es van donar a conèixer les dades econòmiques 
que les empreses han invertit en publicitat durant el 2018 i les 
previsions per aquest 2019. L’acte –en absència de cap repre-
sentant institucional- fou presentat per Migeul Angel Abancens, 
president de l’Associació Empresarial de Publicitat, l’antic Gre-
mi de Publicitat, davant un nombrós públic.
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Yarza va començar explicant l’evolució de la inversió publici-
tària dels anunciants amb seu a Catalunya, actualment per sota 
de la realitzada l’any 2004 (1.255 milions el 2004 i 1.017 l’any 
passat) En relació al 2017 (1.023,5 milions d’euros) l’any passat 
la inversió es va reduir un 1,7% fins a 1.017)

 

La inversió publicitària realitzada a Catalunya per anunciants 
catalans  (147.7 milions) va baixar l’any 2018 un 2,8 5 en relació 
a l’any anterior i la inversió fora de Catalunya ((875,8 milions) 
d’anunciants catalans també va caure, en aquets cas un 1,5%. 
En total, la inversió publicitària en mitjans catalans va ser de 
14,5 milions i en mitjans de fora de Catalunya de 85,5 milions)

Quan a la inversió publicitària que arriba a Catalunya, el 2018 
va tenir una pujada destacada del 3,4%, és a dir, mentre el 
2017 la inversió publicitària a mitjans catalans realitzada des de 
fora de Catalunya va ser de 999 milions d’euros, l’any passat va 
arribar als 1.032. El pes de la inversió publicitària a Catalunya 
és del 22,6 per cent, mentre que el pes del PIB és del 19,3, un 
bon senyal. (Foto: Mediàtic – Infografia: Media Hotline)

NOTA: El Butlletí us ofereix complet l’Estudi 2018 de la Inversió 
Publicitària  a Catalunya, elaborat per Arce Media/Media Hotli-
ne. CLICAR AQUÍ  
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Les previsions de creixement de la 
inversió publicitària en el món també 
s’alenteixen

Sí fa uns dies es coneixien les pitjors previsions dels anunciants 
espanyols sobre el comportament de la inversió publicitària i 
aquest dimecres la inversió a Catalunya de la ma de Media 
Hotline, l’estudi de la firma especialitzada en informació de 
màrqueting WARC també reflecteix un empitjorament a escala 
mundial per a l’any en curs.

Segons les dades d’aquesta firma, que cita el web, el 2019 la 
inversió publicitària en el món creixerà el 4,3% fins a arribar als 
541.000 milions d’euros. L’increment serà inferior al del 5,4% 
registrat l’any passat i que va ser el més alt des de 2011. Entre 
els motius que expliquen l’alentiment es troba el sector de la 
publicitat digital que mostra símptomes de debilitat, més enllà 
del duopoli exercit per Google i Facebook.

L’informe de WARC assenyala que les previsions es basen en dades 
procedents de 96 països. En aquest sentit, la previsió de WARC per 
a Europa Occidental és d’un creixement del 3,5%, després d’haver-
ho fet al 9,2% el 2018. (Font i infografia: Advanced Television)

NOTA: Podeu accedir al text sencer d’aquest article d’Advanced 
Television des d’aquest enllaç.  

Carat guanya un contracte de 11M € 
de la Generalitat per a les campanyes 
en premsa i ràdio
Carat ha estat l’agència de mitjans triada per la Generalitat de 
Catalunya per gestionar diverses campanyes institucionals du-
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rant aquest any en els mitjans impresos i en les emissores de 
ràdio. Es tracta d’un contracte de 11 milions d’euros i la seva 
execució finalitzarà el 31 de desembre de aquest any. L’agència 
de Dentsu Aegis Network s’ha imposat en un concurs públic a 
Havas Media Group i a WaveMaker. Aquestes tres companyies 
són les que formen el pool d’agències de mitjans de la Genera-
litat de Catalunya, elegides l’octubre passat.

Carat haurà de gestionar la compra de mitjans en ràdio i premsa 
per a campanyes de divers tipus de la Generalitat per a aquest 
any. Entre elles hi ha la de preinscripcions del pròxim curs es-
colar, promoció de la igualtat, contra la violència de gènere, els 
valors del sistema sanitari català...
Amb diferència, els mitjans impresos són els més utilitzats per 
la Generalitat de Catalunya per difondre les seves campanyes 
institucionals. Segons la Memòria de la Publicitat Institucional 
de 2017 (última disponible), la premsa va acaparar el 47% del 
pressupost publicitari de l’administració autonòmica, o el que és 
el mateix, 14,4 milions d’euros. La prems en paper, doncs, està 
molt per sobre de Internet (5,4 milions d’euros) i de la televisió 
(4,4 milions d’euros). En quart lloc ja se situa la ràdio, a la qual 
es van destinar 3,7 milions d’euros. (Font: Dircomfidencial)

La publicitat digital als EUA és, 
finalment, més gran que la impressió i 
la televisió

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les empreses de publicitat digital com Facebook i Google se-
ran més grans als Estats Units aquest any que les empreses 
publicitàries tradicionals, com ara TV, ràdio i diaris. Les noves 
estimacions d’eMarketer mostren que els anunciants nord-ame-
ricans gastaran més de 129 mil milions de dòlars en publicitat 
digital el 2019, més dels 109 mil milions de dòlars que pensen 
gastar en publicitat “tradicional”. Seria la primera vegada que el 
negoci d’anuncis digitals dels Estats Units representés més del 
50 per cent del mercat.

Aquest punt d’inflexió també és un bon recordatori de com són 
de dominants empreses publicitàries com Facebook i Google, tot 
i que enguany perdran una mica de mercat. eMarketer estima 
que es combinen en un 59 per cent de la indústria el 2019, però 
el seu recorregut serà encara més gran: es calcula que els dos 
aportaran 77.000 milions de dòlars a l’any vinent. Els perdedors 
són al costat “tradicional”: diaris i revistes. eMarketer estima que 
la publicitat impresa disminuirà gairebé el 18 per cent l’any vinent. 
Els “directoris”, com les pàgines grogues, ho faran encara pitjor. 
S’espera que els ingressos publicitaris disminueixin un 19%.

La impressió i la televisió no són les úniques indústries que 
s’han vist afectades. Els editors digitals que confien en Face-

book i Google per distribuir les seves històries (vegeu: BuzzFe-
ed) també arriben a la conclusió que aquestes dues empreses 
no comparteixen la riquesa. (Font i infografia: eMarketer)

La inversió en publicitat a Instagram 
es dispara un 120% en només un any

La despesa destinada a anuncis a Instagram s’ha incrementat 
de forma espectacular en els últims temps. En concret, la inver-
sió publicitària a la xarxa social s’ha elevat un 120% en l’últim 
quadrimestre de 2018 comparant-lo amb el mateix període de 
l’any anterior. Així almenys ho publica l’últim estudi quadrimes-
tral de la plataforma de publicitat Kenshoo. Aquest informe, re-
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alitzat entre 3.000 agències i anunciants de 60 països, pretén 
oferir un anàlisi general sobre les tendències de la publicitat en 
línia en mitjans socials, a l’eCommerce i en els motors de cerca.

La inversió en anuncis a Instagram és més del doble si com-
parem les dades actuals amb el mateix període de l’any 2017. 
Sens dubte, una tendència creixent i intensa. Per exemple, en 
tan sols els últims tres mesos de 2018, la inversió publicitària va 
augmentar un 43% respecte al trimestre previ. El report també 
revela que s’està invertint més en Instagram Stories que en el 
seu feed. En concret, la inversió en els anuncis a Instagram que 
s’emplacen en els stories va augmentar un 2% en els últims 
quatre mesos (del 8% al 10%, concretament).

Després de Facebook, la seva empresa matriu que moltes ve-
gades funciona també com adversària, Instagram és la xarxa 
social amb més pes publicitari en l’actualitat. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia - infografia: Kenshoo)

NOTA: Us oferim l’estudi The Kenshoo Q4 2018 Quarterly 
Trends Report. Només heu de CLICAR AQUÍ  

Zenith declara ineficaç el targeting 
d’enfocament demogràfic tradicional  

Un dels més grans conductors dels canvis conductuals és un 
nou esdeveniment vital. Històricament, les marques han dirigit 
els joves perquè la majoria dels moments més definitius de la 
vida es faran abans dels 35 anys.

L’orientació per edat continua sent la pràctica acceptada en 
moltes categories publicitàries. Tanmateix, els canvis fona-
mentals en el consum i el comerç dels mitjans de comunicació, 
combinats amb el fet que les persones viuen més temps i expe-
rimenten canvis de vida més diferents i diferents, amb un enfo-
cament demogràfic tradicional ja no és efectiu quan l’objectiu és 
servir publicitat rellevant i personalitzar experiències a escala.
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Zenith advoca per repensar l’orientació per adoptar un enfocament 
‘perenne’: un primer terme encunyat per la guru del màrqueting 
Gina Pell: enfocament canviant de l’edat d’un consumidor a favor de 
la mentalitat, el canvi de comportament i els ingressos disponibles.

Segons el “Bureau of Labor Statistics”, els joves entre 16 i 19 
anys representaran només el 26% del món laboral el 2024, 
en comparació amb el 52% del 2000. De la mateixa manera, 
les generacions més grans estan cada vegada més decidides 
a gaudir de la vida, provar coses noves, i aquesta actitud ve 
acompanyada de més diners per gastar.

Zenith ha editat l’insight Generation Z is Not the Next Big Thing. 
Aquesta peça de lideratge de pensament analitza els ele-
ments d’aquest nou món de personalització massiva, inclosa 
l’orientació del comportament, les noves etapes de vida, els 
ingressos disponibles i l’actitud i la mentalitat. Els joves d’avui 
dia són més conformistes i procuren aprofitar al màxim les 
possibilitats del sistema. “Replantejar-se el targeting serà es-
sencial per als marketers que vulguin oferir una publicitat més 
rellevant i adoptar una personalització a gran escala”, segons 
Ben Lukawski, director global d’Estratègia de Zenith. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: Zenith Media)

NOTA: Us oferim complet l’estudi Generation Z is Not the Next 
Big Thing. CLIQUEU AQUÍ

Horizon Media creu que més de la 
meitat dels seus anuncis es cobraran 
segons resultats comercials
Horizon Media anuncia que més de la meitat dels seus anun-
cis publicitaris es garantiran en funció dels resultats comercials 
reals, en lloc de per resultats standard d’edat i gènere en els 
pròxims tres a cinc anys. Per a això Horizon està introduint una 
nova agència, Big, que operarà sota un model basat en el ren-
diment, segons el CEO de Horizon, Bill Koenigsberg. Segons el 
CEO, Horizon només cobrarà si els seus acords amb els mitjans 
donen resultats comercials, com reconduir trànsit a una web o a 
proves d’un automòbil en un concessionari, per exemple. 

“Els dies de les impressions han acabat”, afirma Koenigsberg. 
En el seu lloc, Horizon buscarà socis de mitjans que produeixin 
resultats comercials positius per als seus clients pagant-los o 
remunerant-los amb bons si milloren els resultats comercials.
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L’atribució és un nou punt de debat per moltes xarxes i grups de 
televisió durant l’any passat, ja que la indústria es prepara per 
competir millor amb usuaris com Google o Facebook que tra-
dicionalment apostaven per l’atribució d’últim clic. (Font: Globe 
News Wire) 
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Àudio: noves oportunitats per als 
periòdics
Per International News Media Association
  

La fusió de podcasts i alta-
veus intel·ligents està impulsant 
l’interès de l’audiència per rebre 
informació en format d’àudio a 
través del seu diari de confiança, 
el que generarà també noves 
oportunitats d’ingressos per als 
editors. L’International News Me-
dia Association (INMA) dedica el 
seu darrer informe a examinar les 
oportunitats actuals i a curt termi-
ni del contingut d’àudio en els mi-
tjans de comunicació. L’estudi es 

titula Audio Opportunities for News Media, elaborat per Robert 
Loewenthal, fundador de la Plataforma Tecnològica Whoosh-
kaa, i Dawn McMullan, director sènior de INMA, però només és 
accessible per als socis d’INMA.
 

La investigació d’INMA ofereix diverses idees clau:

• Oportunitats d’ampliar l’audiència: les empreses editores 
de periòdics continuaran adoptant la tecnologia de veu perquè 
crea una connexió directa amb les audiències en els seus habi-
tatges. Els altaveus intel·ligents vénen per quedar-se.

• Oportunitats de publicitat: els altaveus intel·ligents obriran possi-
bilitats de generar ingressos. Al igual que les noves digitals, l’àudio es 
convertirà eventualment en un model de negoci basat en l’audiència.

• El contingut és clau: Les empreses de mitjans de comuni-
cació estan en una posició privilegiada per beneficiar-se de la 
tendència de l’àudio perquè tenen molt contingut. Adaptar-lo a 
l’àudio és el repte, però parteixen en situació d’avantatge.

• Camí cap a audicions més joves: la investigació mostra que 
els consumidors més joves escolten els podcasts més que la rà-
dio. Una altra forma de connectar amb les audiències a les quals 
no és fàcil arribar.

• Hàbits de propietaris d’altaveus intel·ligents: les persones 
que posseeixen els altaveus intel·ligents usen menys els seus 
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telèfons, llegeixen periòdics i revistes amb menys freqüència, 
escolten menys ràdio i veuen menys televisió.

• L’àudio no és vídeo: l’àudio és tot el que el vídeo no ha sigut 
per a la indústria dels mitjans: barat, fàcil d’entendre per als 
periodistes, i s’adapta fàcilment a la vida del consumidor en 
molts aspectes.

Segons indica l’informe d’INMA, “l’interès dels consumidors 
amb Siri i Alexa està canviant els hàbits, i aquests nous cos-
tums també porten a que les empreses de mitjans hagin de 
centrar-se en un contingut de qualitat. Canvia la manera en què 
els consumidors finalitzen consumir aquest contingut. Els mi-
tjans informatius han de potenciar la seva estratègia per a vídeo 
i àudio a la carta, i en com comercialitzaran aquest contingut 
“recuperat” (és a dir, quan no es sintonitza en directe sinó pos-
teriorment)”.

Produir contingut per nínxols d’audició
L’informe d’INMA destaca en les seves conclusions que “també 
han de considerar la producció de contingut exclusivament per 
a nínxols d’audició. Les empreses intel·ligents venen aquests 
canvis com oportunitats. Les empreses que cuiden el contingut 
trobaran grans audicions noves, però si el contingut és fluix, 
observaran com les seves audicions declinen”.

“No podem permetre’ns fer la vista grossa”, indica van Leeu-
we, de TMG Media. “La pregunta segueix sent: Com jo mone-
titzarem? La publicitat (patrocini) no és ressenyable encara en 
àudio. Potser hauríem de fer que els podcasts siguin part de la 
subscripció i així augmentar la lleialtat. Encara que fins i tot de 
moment siguin gratis, no podem deixar de fer-ho”.

L’informe recomana als mitjans de comunicació que apostin per 
les notícies i els esports en viu. “Compte amb les plataformes 
per distribuir-lo (àudio i vídeo) i capacitat de producció per co-
brir-lo millor que ningú. La gent no escolta un podcast per saber 
qui està guanyant un partit o quines són les últimes notícies”.

La investigació d’INMA reconeix, no obstant això, que en aquest 
moment, per als mitjans de comunicació, l’àudio és encara una 
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discussió de contingut més que una publicitat argumental i que 
els editors encara no estan guanyant diners amb la tecnologia 
de veu. No obstant això, els autors de l’informe fan una crida 
a l’optimisme perquè ja hi ha mitjans que estan desenvolupant 
estratègies i estan fomentant la lleialtat del públic. “Aquests edi-
tors estan creant actius que condueixen a fluxos d’ingressos 
futurs quan el contingut dinàmic o els anuncis s’insereixen en 
les respostes generades pels nous dispositius intel·ligents”.
 
Una oportunitat per potenciar la marca
Recorda que “l’àudio també crea bones oportunitats de marca 
per als editors i els comercials. Les marques poden parlar direc-
tament amb els consumidors en els seus habitatges. Les mar-
ques poden fins i tot proporcionar als consumidors informació o 
respostes a les preguntes a través de la veu, i en última instàn-
cia, hauria de ser possible que aquesta tecnologia respongués 
a qualsevol pregunta que els consumidors puguin imaginar.

El propòsit principal de la tecnologia de veu ha de ser informar, 
educar, entretenir, persuadir, vendre, motivar o inspirar. “I això 
és clau: les marques poden fer tot això sense intervenció huma-
na. Si algú vol una informació, pot estar disponible. 

L’informe INMA se centra en les dades del públic que mostren 
l’adaptació ràpida dels públics a l’àudio, així com els anunciants 
que segueixen el seu lideratge. L’informe també aprofundeix 
en els perills per a les empreses de mitjans de comunicació de 
Google que treballen en el seu propi servei de notícies d’àudio. 

NOTA: El lector d’El Butlletí pot ampliar aquesta informació amb 
l’exemple del diari belga  De Standaard. Emmanuel Naert, ge-
rent de marca del rotatiu, analitza en un article per a la Interna-
cional Media News Association la investigació que han portat a 
terme per trobar vies d’ingressos per a l’Audio a la Carta o sota 
demanda. (Fotografia: ShoutEngine)

És possible verificar inversió 
publicitària en mòbil i apps

La nova tecnologia de veri-
ficació d’Integral Ad Science 
(IAS) facilita a anunciants i 
agències mesurar la visibilitat 
de les campanyes, així com 
un major control del frau pu-
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blicitari i seguretat de marca en publicitat mòbil. La publicitat 
mòbil tenia un important repte d’afrontar sobre el mesurament 
de campanyes. Fins ara, la verificació integrava entorns web, 
en formats display i vídeo, però el mesurament per a les apps 
era l’assignatura pendent del sector.

Integral Ad Science (IAS) acaba d’integrar en la seva eina glo-
bal de verificació una nova funcionalitat per a les aplicacions 
mòbils. La tecnologia permet als anunciants i agències mesurar 
la visibilitat de les campanyes amb un major accés a dades, 
així com un major control del frau i la seguretat de les marques 
en les inversions publicitàries que fan a les aplicacions mòbils. 
Al mateix temps que bloquejar anuncis en apps fraudulentes o 
amb contingut nociu per a les marques.

Aquesta eina, compleix així amb la demanda de la indústria de 
la publicitat digital, de verificació integral de les campanyes digi-
tals en aplicacions mòbil, en un entorn en què més de la meitat 
de la població, uns 3.800 milions de persones, accedeixen a 
internet a través d’aquests dispositius, segons informació del 
WARC Global Advertising Trends. Raó per la qual les marques 
han augmentat la seva despesa en publicitat mòbil, estimant-se 
que per al 2020 arribi al 80% de la despesa en publicitat digital, 

el que equivaldria a una inversió de 166.000 milions d’euros, 
segons dades de Zenith. A Espanya, segons eMarketer, l’any 
passat, la despesa en publicitat mòbil va arribar als 852 milions 
d’euros. La xifra va representar la meitat del total de la inversió 
en publicitat digital.

La tecnologia de verificació per a apps permet a les marques 
analitzar la visibilitat de les campanyes i el tipus de frau que es 
produeix en les apps, tant l’anomenat sofisticat (SIVT), com el 
general (GIVT), en els formats display i vídeo. A més, possibilita 
el blocking contra el frau, tant en compra directa com progra-
màtica, per a les impressions en app i bloqueja les adreces IP 
marcades com a fraudulentes, tal com fins ara es podia fer a la 
web oberta. (Font: Programa Publicidad – Infografia: Shao-Jo 
Lin )

Microsoft llança una nova app gratuïta 
de Office per Windows 10

Microsoft acaba de anunciar l’arribada d’una nova aplicació 
d’Office especial per Windows 10, una que s’enfoca en la versió 
gratuïta del paquet d’ofimàtica, és a dir, Office en línia, aquesta 
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versió que molts no recorden que existeix. Es tracta d’una ac-
tualització bastant important per a l’app Office online, que a 
partir d’ara passarà a dir-se simplement “Office”, i que qualsevol 
usuari de Windows 10 podrà instal·lar i utilitzar gratis sense ne-
cessitat d’un compte de l’Office 365 ni d’una llicència de Office 
2019. 

Es pot utilitzar aquesta app amb qualsevol versió d’Office per 
accedir ràpidament als teus documents a través de totes les 
aplicacions, ja sigui Word, PowerPoint, Excel, etc. De fet, ara 
pots instal·lar les aplicacions d’escriptori d’Office al costat de 
les aplicacions web de l’Office Online i gestionar tots els teus 
documents des d’aquesta mateixa app. La nova app d’Office 
també permet accedir als arxius que tens emmagatzemats al 
dispositiu de forma local, a més dels que tinguis a onedrive o 
SharePoint i usar-los per treballar si connexió. Una altra addi-
ció interessant és que en aquesta aplicació trobaràs una llista 
completa dels serveis i apps de l’Office disponibles al costat de 
tutorials i enllaços per aprendre més sobre ells i com usar-los. 
(Font: Genbeta)
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AR amplia les possibilitats del que es 
pot fer amb els mitjans impresos  
Per News Media Works

A mesura que es despleguen prediccions per a les quals les 
tecnologies configuraran el futur de la indústria dels mitjans, un 
tema recurrent que estem veient és el creixement de la realitat 
augmentada, coneguda com AR.  Popularitzada per aplicacions 
mòbils com Pokémon Go i Snapchat, AR afegeix elements di-
gitals a la vostra visualització en viu a través de la càmera del 
vostre dispositiu, cosa que us permet “veure” quins ulls no po-
den fer.  

Però el potencial d’AR va més enllà dels jocs i l’entreteniment. 
Hi ha un gran potencial per a la tecnologia per millorar 
l’experiència dels lectors de formes tradicionals de mitjans com 
revistes i diaris.  News Corp Austràlia va llançar la seva ex-
periència de notícies Alive AR per a l’iPhone el 2018. La cap 
de la innovació de continguts i les associacions estratègiques, 
Zac Skulander va dir: “Veiem a News Alive com la promoció de 
l’experiència del diari. Afegirà una altra dimensió a les històries, 
donant als nostres editors i periodistes l’oportunitat d’explicar 
el què va passar darrere de les escenes o proporcionar actua-
litzacions de notícies d’última hora”. (...) “Per als clients, serà 
una oportunitat d’utilitzar hologrames en 3D per mostrar el seu 
cotxe, hotel, casa o saló.”  

Hi ha una certa delícia personal quan teniu la primera expe-
riència d’AR. Veient que la vostra foto es transformava de sob-
te amb un filtre intel·ligent o veient que les criatures màgiques 
aparentment integrades al món real que us envolta es fan ressò 
dels somnis més salvatges dels escriptors de ciència ficció de 
finals del segle  XX. Però AR també és una tecnologia altament 
emotiva, que provoca sentiments de diversió, sorpresa, alegria, 
o fins i tot por.  
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AR també és immersiva i té una qualitat lleugerament addic-
tiva. Col·loqueu un nen davant d’una pantalla AR i es diver-
tirà durant hores, rient amb delectació mentre veu que la seva 
cara o entorn canvia a través de la màgia digital. AR també us 
pot mostrar productes i idees de manera que altres mitjans no 
poden fer. Sí, un catàleg de paper us pot donar una idea del 
que sembla un nou sofà, però el catàleg de realitat augmentada 
d’IKEA posa el sofà a la vostra sala d’estar. 

Un dels principals impulsors de la creixent rellevància d’AI és la 
ubiqüitat dels telèfons intel·ligents:  l’enquesta de clients mòbils 
de 2018 de Deloitte va  trobar que el 89% dels australians en-
questats posseïen un telèfon intel·ligent, que va passar del 88% 
el 2017 al 84% el 2016. L’enquesta també va revelar l’augment 
d’us d’aquests dispositius per a l’entreteniment, la comunicació 
i el seguiment de les nostres vides a través d’aplicacions de 
fitness i salut.  

És poc probable que AR desaparegui en breu i ofereix oportuni-
tats significatives per als editors.  

Will AR canviarà la manera com consumim els mitjans de co-
municació? Es reformarà la publicitat de productes? Només ho 

dirà el temps, però seguirem molt de prop aquesta tendència 
per veure on ens porta. (Infografia: VentureBeat)

El periodisme local hauria de tenir 
suport amb fons públics, segons un 
informe encarregat per Theresa May
Molts diaris locals de tot el món estan patint fora mida dia rere 
dia per poder subsistir en una situació de prolongada crisi, en 
no tenir el múscul financer necessari per a fer front a despe-
ses comunes i no poder accedir a la tecnologia necessària, ni 
aconseguir el volum de impressions adequat per poder obte-
nir ingressos per publicitat de certa rellevància ni poder cobrar 
encara pels continguts, almenys a una escala sostenible. Als 
Estats Units, des de fa mesos es qualifica ja de “creixent desert” 
el panorama dels mitjans locals.

Un estudi encarregat per la primera ministra britànica, Theresa 
May, per intentar esbrinar com salvaguardar el futur del perio-
disme de proximitat i de qualitat al Regne Unit, conclou que el 
periodisme local hauria de tenir el suport de fons públics, però 
a través d’un organisme independent. Segons l’estudi,  molts 
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diaris locals que han aconseguit sobreviure i que són vitals per 
a una democràcia funcional són propietat d’editors carregats 
de deutes que han hagut de retallar inversions i han acomiadat 
centenars de periodistes en un esforç per mantenir els marges 
de guanys o no incórrer en pèrdues que els aboquin al tanca-
ment i obliguin a més acomiadaments, però que la situació pot 
seguir agreujant-se.

L’informe conclou que no hi ha una manera clara de proporcio-
nar rendibilitat al periodisme local, ja que en comparació amb 
els mitjans nacionals atrauen, lògicament, un número molt infe-
rior de clics. A més, les històries que la gent vol llegir no sempre 
són les que haurien de llegir per garantir que una democràcia 
pugui responsabilitzar adequadament als seus servidors pú-
blics, diu el text. Però per no minar encara més la confiança en 
els mitjans, la distribució d’aquests fons no hauria d’estar en 
mans del govern, sinó d’organismes independents. Concreta-
ment, proposa crear un institut per a notícies d’interès públic, 
que podria distribuir fons tant del govern com d’altres fonts, que 
inclourien també aportacions de Google i Facebook al periodis-
me de proximitat. (Font: The Guardian)

La generació Z, els més predisposats 
a tenir “social cooling”

Els nascuts entre 1995 i 2012, l’anomenada generació Z, re-
sulten el grup d’usuaris més propens a patir ‘social cooling’ 
(refredament social, en català). És a dir, la tendència a deixar 
de parlar o expressar opinions en xarxes socials per por de la 
manca de privacitat. D’acord amb Enric Puig, filòsof i profes-
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sor d’arts i humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, 
un usuari podria sentir refredament social en ser conscient de 
les conseqüències que té sobreexposar-se a internet. I entre 
aquells grups d’edat que es mostren més recelosos de la seva 
privacitat es situen els més joves. 

Segons dades de l’Institut d’Internet de la Universitat d’Oxford, 
el 95% d’usuaris amb una edat d’entre 14 i 17 anys revisa què 
i amb qui comparteix la seva vida social. Una prevenció que, 
d’acord amb Puig, és una característica comuna de la seva 
generació. “Les generacions dels 80 i els 90 van créixer sota 
la ideologia de la cultura hacker. En canvi, la generació dels 
2000 (post-Google) ho ha fet sota la ideologia del Big Data”, 
assenyala. El professor es refereix, en concret, a la llibertat que 
mantenien els usuaris quan va començar internet fa ja trenta 
anys. I una llibertat d’actuació que va continuar amb l’arribada 
de les xarxes socials.

És ara, però, quan els mateixos comencen a prendre conscièn-
cia dels possibles problemes de privacitat i, en conseqüència, 
actuen amb més prudència en les xarxes socials. D’acord amb 
Ferran Lalueza, professor de ciències de la informació i de la 
comunicació de la universitat, el ‘social cooling’ posaria en perill 

aquelles plataformes socials en què compartir informació supo-
sa un problema per als usuaris. Així, “si els perjudicis superen 
els beneficis, els usuaris podrien abandonar-les o ser usuaris 
més passius, la qual cosa podria posar en risc el model de ne-
goci de les xarxes socials”.

En el cas de la generació Z, Lalueza assenyala que els escàn-
dols associats a la falta de privacitat de plataformes socials com 
Facebook i el fet de comptar amb més coneixements i habilitats 
sobre què fer per mantenir la seva privacitat a la Xarxa origina 
que resultin un públic més “difícil de controlar per la web”. (Font: 
TICcpymes – Infografia: America Retail)

Altaveus intel·ligents que informen en 
català

Francesc Farré escriu a 
Report.cat dels altaveus 
intel·ligents i el català. 
“Bon dia, desperta Ca-
talunya. Som El matí de 
Catalunya Ràdio”: aques-

tes seran algunes de les primeres paraules en català que po-
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dran escoltar els usuaris d’Amazon Alexa, el nou assistent de 
veu d’Amazon. Els altaveus intel·ligents Amazon, com Echo Dot, 
Echo, Echo Spot o Echo Plus, reproduiran alguns dels continguts 
de Catalunya Ràdio i TV3 a partir del 30 d’octubre, quan aquests 
tres dispositius es posaran a la venda a Espanya amb preus que 
oscil·laran entre els 36 i els 150 euros. L’usuari només haurà de 
pronunciar les frases “Alexa, ¿cuáles son las noticias del día?” 
o “Alexa, dame las noticias” i immediatament l’aparell s’activarà i 
posarà al dia a l’usuari amb les notícies més destacades.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha 
arribat a un acord amb la companyia nord-americana Amazon 
per oferir els primers continguts en català a través del seu nou 
servei de veu. La portada de Mònica Terribas, els titulars del 
Telenotícies Vespre, els titulars de Catalunya Informació o la 
previsió d’El Temps de TV3 estaran disponibles a través de les 
anomenades skills, petites funcionalitats o fonts d’informació 
disponibles en els assistents de veu d’Amazon.

Google Assitant és l’assistent virtual de Google i, òbviament, un 
dels principals del mercat  gràcies als seus altaveus intel·ligents 
Google Home i Google Home Mini. Els usuaris d’aquests dis-
positius ja poden escoltar continguts de mitjans estatals com El 

País, esRadio, Onda Cero, ABC, COPE o la SER. Un altre pas 
endavant per a l’emissora pública catalana, ens explica Fan-
cesc Farré, ha estat incorporar els seus podcasts a la platafor-
ma musical Spotify, fet que l’ha convertit en la primera emissora 
d’Espanya en aconseguir-ho. (Font: Report.cat)

El diari AS publica el seu llibre d’estil 
després de 51 anys d’història

Després de més de mig segle d’història, el diari AS  ha publicat 
el seu llibre d’estil. Ho ha fet diversos mesos després que altres 
mitjans de comunicació del grup Prisa com El País o la Cadena 
SER també fessin públic el seu propi llibre. Igual que en aques-
tes edicions, el text està editat en tres idiomes per tal d’atendre 
les necessitats informatives del diari en diferents edicions inter-
nacionals: espanyol, anglès i àrab.

El llibre d’estil de AS, que ha estat supervisat pel director del 
diari esportiu, Alfredo Relaño, ensenya als lectors les intencions 
periodístiques del medi. Ho fa diversos anys després -concre-
tament set- que Marca el seu principal competidor, fes públic el 
seu llibre d’estil. Per Relaño, aquest llibre és un instrument per 
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a transmetre de manera precisa una manera de fer periodisme 
esportiu.

L’obra consta de dues parts: una primera, traduïda a l’anglès 
i l’àrab, en la qual es detallen els principis editorials del mi-
tjà (lligats a la defensa de la Carta Olímpica), pautes ètiques, 
normes d’escriptura (ortografia i gramàtica), edició de textos 
i d’imatges, gèneres periodístics, normes per a la web, ús de 
la signatura i de la data, noms i números; i un diccionari amb 
dubtes i solucions per evitar incorreccions lèxiques. El llibre es 
completa amb apèndixs breus sobre l’ús de les xarxes socials 
i sobre les col·laboracions dels periodistes del diari en altres 
mitjans. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Facebook fomenta l’ús de mitjans de 
comunicació entre els adolescents

Facebook, el gegant de les xarxes socials, està prenent mesu-
res actives per animar els adolescents a consumir el contingut 
de forma més conscient. Anja Dinhopl, gerent de recerca de 
Facebook, va tractar aquest assumpte en una sessió de Living 
in Digital Times al CES 2019 de Las Vegas. “El que vam des-

cobrir al llarg d’aquesta investigació (...) és que els adults real-
ment passen més temps que els adolescents per publicació a 
les xarxes socials”, va dir. (Per obtenir més informació, llegiu 
l’informe detallat de la WARC: Facebook anima els adoles-
cents a abraçar els “mitjans lents”).

Dinhopl va dir que això era, sens dubte, “interessant”, però va 
resultar confús per a Facebook, ja que els seus adolescents es 
dediquen a les mateixes activitats que els usuaris més antics de 
la seva propietat. “Ens preguntàvem: “per què els adolescents 
no ho prenen més lentament?”, Va informar. “I ho hem trobat, de 
manera conductual, hi ha diferències: els adolescents s’ocupen 
del contingut amb comportaments diferents als adults”.

Una idea subjacent: “prenen decisions més ràpides”, va dir Din-
hopl. El desig d’interactivitat també és un altre principi orienta-
dor per a aquesta demogràfica juvenil. “Volen fer alguna cosa 
amb les coses que veuen. No volen només mirar-la; llavors vo-
len compartir-la amb algú; volen remixificar-ho, potser; volen 
que puguin afegir la seva pròpia visió creativa”, va dir Dinhopl.

Potser l’aprenentatge més impactant, però, era que els adoles-
cents pateixen una “por de perdre’s” (o “FOMO”) quan es tracta 
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de continguts nous i interessants. “Quan s’estan tornant incòmo-
des és quan estan veient moltes coses diferents i senten que 
estan perdent coses, o [coses] de les que han de fer-ne un segui-
ment”, va dir Dinhopl. “Estem tractant d’honorar les motivacions 
que tenen els joves quan consumeixen contingut i això, per a 
nosaltres, significa col·laboració, reflexió, creativitat i domini que 
volem oferir en el nostre producte”, va dir Dinhopl. (Font: CMAR)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com utilitzar Instagram stories.- Manresa. Dilluns 11 de març 
(de 15:00h a 20:00h) - Tarragona. Dijous 14 de març (de 09:00h 
a 14:00h) - Girona. Dilluns 25 de març (de 10:00h a 15:00h) - 
Amb aquest curs, a càrrec de Laia Ros, veurem com alguns 
mitjans i empreses utilitzen Instagram stories per explicar no-
tícies o conceptes a la seva audiència de forma innovadora. 
Testejarem eines per crear Instagram stories i elaborarem un 
guió pensat per a produir contingut per a aquesta xarxa.

Indesign per a periodistes.- Manresa. Dimarts 5 i 12 de març 
(de 09:30h a 13:30h) - En aquest curs, impartit per Susana Alon-
so, els participants aprendran a familiaritzar-se amb l’entorn de 

Indesign; a gestionar textos i gràfics, a importar textos des de 
Word sense perdre estils; a gestionar tipografies i entendre el 
mecanisme dels estils de text en Indesign.

La transformació de la publicitat digital.- Barcelona. Dimarts 
12 de març (de 15:30h a 20:30h) - En aquest curs, dirigit per 
Lluis Serra, es pretén oferir una àmplia visió sobre la publicitat 
digital i les seves diferents modalitats, els formats més habi-
tuals, les formes de contractació... amb consells i bones pràcti-
ques per millorar-ne l’efectivitat.

Iniciació al guió cinematogràfic i de televisió.- Barcelona. 
Dijous 7, 14, 21 i 28 de març (de 10:00h a 14:00h) - L’objectiu 
d’aquest curs, a càrrec d’Elena Serra i Sílvia Oliva, és establir i 
aprendre les bases teòriques necessàries per a iniciar-se en el 
desenvolupament d’històries de ficció i en l’escriptura de guions 
cinematogràfics i televisius.

Storytelling: El nou gènere de la comunicació persuasi-
va.- On line. Del dijous 7 al 21 de març (12 hores) - El propò-
sit d’aquest curs on line, dirigit per Mario Sorribas i Francesc 
Ponsa, és que els participants siguin capaços d’idear, produir 
i serialitzar relats i històries memorables, susceptibles de ser 
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recordades i compartides. S’aprendrà la seva aplicació en tres 
àmbits de la comunicació: periodístic, polític i empresarial.

Introducción a la web 3.0.: la web semàntica i les seves 
noves aplicacions.- Barcelona. Dimecres 13 i 20 de març (de 
09:30h a 14:30h) - Web 3.0 és el terme que s’utilitza per descriu-
re l’evolució de l’ús i la interacció en 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 utilització i la propagació. Pilar Yépez 
explicarà com treure-li el màxim partit en aquest curs. 

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Del dime-
cres 13 i 27 de març (8 hores) - El vídeo és el nou rei d’Internet: 
el contingut més consumit en smartphones i tablets. A més, 
es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. Do-
minant les aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un 
smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat. Els 
participants en aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, apren-
dran a elaborar peces amb qualitat professional.

Com treballa un reporter freelance?.- Girona. Dimecres 13 de 
març (de 09:30h a 14:30h) - En aquest taller teòric i pràctic 

de periodisme freelance, dissenyat per Ana Salvá, es donaran 
algunes pautes per poder desenvolupar amb èxit una activitat 
professional en aquest àmbit.

Tècniques avançades de periodisme escrit.- Barcelona. Di-
vendres, 15, 22 i 29 de març (de 10:30h a 13:30h) - Aquest curs, 
a càrrec de Carles Singla, proposa treballar en tres línies entre-
llaçades. La revisió d’algunes de les normes fonamentals de la 
redacció periodística informativa i interpretativa que segueixen 
plenament vigents en l’era d’internet. Una reflexió compartida 
amb els participants sobre tècniques i recursos per millorar la 
qualitat dels textos periodístics. I pràctiques i exercicis indivi-
duals per millorar i reforçar les competències dels participants 
a l’hora de redactar i titular notícies, reportatges i entrevistes.

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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MWC: Innovació multidisciplinària
Per Xavi Aguilar / Elpuntavui

Repartides en la immensitat oceànica del MWC, gairebé un 
centenar d’empreses catalanes busquen fer-se un lloc en un 
entorn amb taurons tecnològics. La majoria, aquest any 77, 
s’apleguen a tall d’ecosistema illenc al pavelló de Catalunya 
i d’altres van pel seu compte. Algunes presenten productes o 
solucions pròpies i d’altres milloren amb el seu coneixement 
els de tercers. En qualsevol cas, totes tenen, malgrat l’àmplia 
diversitat temàtica, un denominador comú: la innovació.

És el cas de Sensefields, una empresa que dissenya infraes-
tructures intel·ligents i que ha dut al congrés un sistema de sen-
sors que detecten el volum de trànsit i ajusten el control dels 
semàfors a les condicions reals. Ja l’han provat en ciutats com 
Bogotà, Buenos Aires i, per descomptat, Barcelona. Al passeig 
de Gràcia i a la Rambla ja estan en funcionament. També perse-
gueix tenir ciutats més amables Better Cities, una start-up que 
mostra un sistema per mesurar la pol·lució en entorns urbans 
amb una altíssima resolució i amb una xarxa densa de sensors, 
de manera que permet avaluar l’impacte de les accions de con-
trol de la contaminació que s’engeguin des de l’administració o 
les entitats socials. “Les estacions tradicionals són molt costo-
ses, necessiten calibratge continu, obra civil, i les ciutats només 
es poden permetre posar alguns punts. La nostra tecnologia és 
molt més assequible i permet fer una xarxa més densa”, explica 
el conseller delegat de l’empresa, Josep Perelló.

El centre tecnològic Eurecat és especialment actiu aportant 
coneixement i solucions a empreses de diferents sectors. Ha 
col·laborat amb un celler per crear etiquetes per a ampolles de 
vi intel·ligents que, gràcies a l’electrònica impresa, contenen 
sensors de temperatura i de qualitat que permeten el monito-
ratge del producte amb l’ampolla tancada. Tot, sense necessitat 
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de bateries. Només cal un mòbil amb NFC per verificar la qua-
litat del contingut.

A més, Eurecat també ha col·laborat amb l’empresa Worldline 
per crear Wearlumb, una samarreta que avalua els riscos de 
postures incorrectes de qui la porta. Està pensada per a l’àmbit 
laboral, per combatre la fatiga i implantar mesures ergonòmi-
ques. El gran avantatge és que ho permet fer en temps real, 
enllaçant-se amb un telèfon o tauleta i mostrant immediatament 
solucions correctores. I, evidentment, es pot rentar.

També pensant en l’àmbit laboral, i més concretament en els 
departaments de recursos humans, el Centre de Visió per Com-
putador de la Universitat Autònoma de Barcelona ha dissen-
yat, en col·laboració amb un equip de psicòlegs, un sistema 
per reconèixer la personalitat aparent de les persones. A partir 
d’un senzill vídeo d’algú parlant, el sistema dedueix si és tímid, 
actiu o amb capacitat d’organització o de lideratge. “La visió per 
computador és la intel·ligència artificial de les imatges”, explica 
Josep Lladós, director del centre.

A més, l’empresa barcelonina Sitep ofereix un sistema de drons 
que els Bombers de la Generalitat provaran enguany per aju-

dar a l’extinció d’incendis. Els aparells poden mesurar en temps 
real la temperatura sobre el terreny, de manera que donar un 
foc per extingit deixarà de ser una qüestió de percepció. A més, 
com tot, amb l’arribada del 5G la seva seguretat i eficàcia es 
multiplicarà. (Fotografia: ACN)
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“No és periodisme el contingut que 
hi ha a les xarxes socials”, segons 
Nicolau Santos
Per Luis Seoane Santiago / El Correo Gallego

El combat a les fake news (notícies falses) s’ha convertit en ob-
jectiu prioritari de periodistes i institucions, que no han dubtat a 
qualificar-les, en un esdeveniment organitzat aquesta setmana 
a Lisboa per l’agència de notícies portuguesa Lusa i l’espanyola 
Efe, com una amenaça per a la democràcia.

Les alertes s’han succeït en la conferència Combat a les fake 
news.

Una “qüestió democràtica”, que va reunir al centre Culturgest a 
experts en informació i dret i representants d’institucions que han 
aportat diagnòstics i idees per combatre les falsedats. Es tracta 
d’una qüestió fonamental perquè, en paraules del president de 
Lusa, Nicolau Santos, les notícies falses “no són un problema del 
periodisme, són un problema de les democràcies, dels partits, 
dels governs, de les empreses i també de les persones”.

“El 65% de les persones a tot el món s’informen en primer lloc a 
través de xarxes socials”, el que en si mateix és un risc perquè, 
ha explicat, aquest contingut “no és periodisme”, ja que no hi 
ha garanties que en la seva creació s’utilitzin mecanismes com 
el contrast d’informació.

Per això, ha continuat, “el combat és una qüestió democràtica”, 
especialment aquest any en què se celebraran eleccions euro-
pees i generals a Portugal i Espanya.

El president d’Efe, Fernando Garea, va subratllar la responsa-
bilitat de la premsa davant de les informacions falsificades, on 
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tenen l’”obligació” de lluitar contra “la passivitat” per “fer front 
a aquestes mentides intencionades i desemmascarar-ne els 
autors”. Els informadors, ha dit, han de “buscar formes efica-
ces” per funcionar, “és a dir, per impedir que prosperin aquestes 
mentides, vinguin d’on vinguin”.

La jornada també va dedicar espai a advertir del paper dels 
ciutadans en la tasca de desemmascarar els rumors, que no es 
desactiven només amb desmentiments, va exposar la portaveu 
de la Unitat d’Fake News del Parlament Europeu (PE), Marjory 
van den Broeke, segons informa l’agència Efe. (Infografia: Cla-
ses de Periodismo)
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Borja Bergareche, Vocento Lab: “Els 
murs de pagament funcionaran; però 
no salvaran als mitjans” 
Per  David González / Red de Periodistas

Borja Bergareche, director de Vocento Media Lab, el laboratori 
d’innovació del grup Vocento, ens confirma, en aquesta entre-
vista per a Red de Periodistas que tots els diaris locals del seu 
grup implantaran el seu propi mur de pagament aquest 2019. 
Així, les 12 capçaleres apostaran per un model de subscripció 
digital, mitjançant el seu programari On+. Bergareche, però, 

avisa a la resta de competidors: “Els murs de pagament funcio-
naran; però no salvaran als mitjans”. Afirma que el full de ruta 
no ha de ser únicament aquest.

Mentre vam gravar aquesta entrevista, l’Institut Reuters pu-
blica un informe en que diu que els mitjans s’han deixat 
enlluernar per la innovació dins el periodisme, creant co-
ses que no tenen res a veure amb el seu model de negoci 
i oblidant el que realment saben fer: notícies. Com valores 
tu, des del laboratori de Vocento, aquesta afirmació?
Han estat uns anys on la premsa a Espanya surt una mica de la 
crisi i hi havia més ganes de provar coses; però jo crec que s’ha 
produït un equilibri. És correcte dir que hi ha hagut un excés 
de fascinació per la novetat digital i tecnològica. Des Vocento, 
amb tranquil·litat, no hem caigut excessivament en això; però 
en altres mitjans hi ha hagut una abraçada zombi de coses que 
eren guais i es van llançar sense pensar que el nostre model de 
negoci és el que és. Els nostres clients són els que són i en el 
que som bons, i aportem valor a aquesta societat i al mercat, és 
a [crear notícies, donar informació]

A Vocento, dos de cada tres euros d’ingressos provenen de 
la impressió. Com s’assumeix des del teu laboratori inten-
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tar crear negocis en el digital sense que aquests canibali-
tzin el paper?
La filosofia de la innovació, que hem anat adquirint en aquests 
tres o quatre anys, és una innovació anti-espectacular: volem 
provar coses que encaixin en el nostre model de negoci. En tot 
moment, vam saber el tipus de laboratori que no volíem, aquell 
que desenvolupi una vegada una cosa perible molt espectacu-
lar. Nosaltres això no ho hem fet. La nostra innovació és molt 
prudent. [Dos de cada tres euros] és una xifra bastant estàndard 
entre empreses d’editors que venim de vendre diaris durant dè-
cades. En el nostre cas, a Vocento, un 60 o un 65% -o dos terços 
de l’ingrés- prové de gairebé 400.000 ciutadans espanyols que 
cada dia encara van a un quiosc a comprar un diari.

Seria absurd pegar-te un tret al peu i donar per perdut tot aquest 
valor i tot aquest hàbit tan saludable de molta gent que vol 
sentir-se informada així. Per això, estem treballant per protegir, 
allargar i mantenir aquest model. Intentem buscar aquest nou 
mix d’ingressos digitals que faci que puguem seguir llançant 25 
capçaleres en paper cada dia al carrer“.

Repte de futur?
El repte cap al futur és gestionar aquesta difícil i complexa tran-

sició de diversificar el teu mix per anar elevant el pes dels in-
gressos digitals. Quan parlem d’innovació a Vocento, parlem de 
dos tipus: innovació en producte, en narratives; però també fem 
moltíssim esforç en provar nous negocis, en l’àmbit local, en 
l’e-commerce, estem diversificant en música, en gastronomia. 
No des de l’àrea innovació, sinó des Vocento com a compan-
yia, per així intentar buscar aquest nou mix d’ingressos que faci 
que puguem seguir llançant 25 capçaleres [paper] cada dia al 
carrer. Insisteixo, el mur de pagament funcionarà, però no és la 
salvació. El repte d’aquesta indústria és fer un mix d’ingressos 
saludable, diversificat amb un fort pes cap al digital.

Aquest model de subscripció que funciona en l’àmbit local 
en el vostre grup, creus que funcionarà a nivell nacional?
Recentment, parlant amb un expert en models de subscripció a 
Llatinoamèrica, m’explicava que allà ni tan sols parlen ja de mur de 
pagament, sinó de subscripció digital, com a concepte més ampli: 
no vens sol contingut, sinó experiències, afiliació, comunitat... De 
fet, el model ja hi és a Espanya. El tenim a la premsa regional. 
Nosaltres vam prendre la decisió fa ja tres anys. En part, també 
per lliurar la batalla cultural i per posar a la taula el debat del valor 
del que és informació i el que no és informació. I el model arribarà 
també a la premsa nacional, i ho dic perquè així s’ha anunciat.
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Val a dir que es produeixen transformacions meravelloses. La 
relació dels periodistes amb el contingut no; la relació dels lec-
tors més fidels amb la capçalera canvia; la relació entre perio-
dista i lector es dinamitza un munt. En aquesta visió introspecti-
va, allibera un munt d’energies molt positives. És el mannà que 
ens salvarà? No ho sabem. És una aposta decidida que forma 
part de l’estàndard del model de negoci d’aquesta indústria? 
Sens dubte. Va a arribar a Espanya, es va a quedar i serà un 
èxit en la mesura que cadascú entengui per què ho vol i què vol 
fer amb això.

Què té de bo i què té de dolent instal·lar un model que ja 
no dependrà només de la publicitat o del contingut patro-
cinat?
Bé és una línia d’ingrés addicional en la que en el teu embut 
de clients, aquells lectors que vénen gairebé tots els dies, que 
consumeixen molt, que no poden viure sense llegir continguts 
i llegir informació, els monetitzes directament. Hi va haver un 
moment, que va ser just abans de Donald Trump, quan el New 
York Times deia que el 12% dels lectors ens generen el 80% de 
l’ingrés digital. És aquest tipus de lògica, que s’aplica a altres 
indústries, on els teus clients més ‘core’ són els que monetitzes 
millor.

Crec que té sentit, és a dir, perquè, quan parlem d’audiència 
d’un diari digital, parlem de relacions molt diferents a les de la 
gent que esporàdicament et troba a Google o Facebook. [Amb 
el mur de pagament] anem arribant a persones que realment 
tenen una relació de confiança i d’afinitat molt forta [amb tu]. En 
aquesta lògica d’embut, nosaltres fa tres anys vam començar 
a provar una forma de discriminar entre aquests segments 
d’audiència: qui estan disposats a casar-se una miqueta més 
amb mi. La fórmula no és fixa. L’ensenyament és d’aquells mi-
tjans que porten ja deu anys amb aquest model. Per exemple, 
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nosaltres hem anat a veure el Financial Times, al Telegraph, al 
Washington Post, el New York Times. I hi ha diferents models 
que t’ajuden en diferents moments.

Llançar-te a aquest món, el que anomenem el mur de paga-
ment, en les seves diferents versions, és la manera una mica 
més simple de discriminar. Veurem qui està disposat a pagar i 
qui no. I després això va evolucionant.

(...)

Una de les virtuts que diuen tots els experts i fins i tot molta 
gent amb càrrecs de responsabilitat en mitjans és que el 
mur porós o un altre tipus de model de subscripció can-
viarà de manera brutal la manera en què treballen els pe-
riodistes, fins i tot reformarà les estructures dels propis 
mitjans.
Tot d’una, t’adones que la gent està disposada a pagar per una 
determinada informació i has de fitxar tres especialistes per po-
der alimentar el que hi ha darrere d’aquest mur de pagament i 
la resta ho pots deixar en obert. En els models de subscripció, 
el gran factor de conversió és el periodisme. La gent vol perio-
disme.

Jo crec que, sota una mateixa marca, hi ha diferents lectors que es 
relacionen de maneres molt diferents i, al final, el que farem és que 
el menú que servim amb el mateix davantal, que és la capçalera, 
és la marca que genera confiança. Hi haurà diferents taules, dife-
rents menús i diferents preus. Jo crec que anem cap això i clar que 
fa que haguem de canviar com treballem a la cuina, perquè tenim 
informació molt afinada d’aquests diferents tipus de comensals. 
Uns vénen a passar-ho bé. D’altres són molt seriosos, volen men-
jar molt. No m’estenc en la metàfora, però jo crec que va per aquí.

La gent vol periodisme, vol informació i això és el que hem 
d’aprendre; i és un exercici de big data permanent entendre com 
enfocar-ho, com portar-lo, mitjançant newsletter, utilitzant les no-
tificacions, les portades, diferents taules i servint potser el mateix 
plat de manera una mica diferent; però el periodisme i el paper 
de les redaccions, dels directors dels mitjans, dels propis perio-
distes són el gran vector de qualsevol model de subscripció per 
a aquesta indústria.

Però el periodisme al centre i els periodistes al cor del sistema 
és una troballa. I en aquest model és molt sensible treballar 
amb aquests lectors molt exigents que no ens permeten equivo-
car-nos ni en una coma. (Foto i infografia: Vocento)
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El periodisme robotitzat dona suport 
a la transició digital als mitjans locals 
d’Escandinàvia
Per Sören Karlsson, director executiu de United Robots a Mal-
mö, Suècia / INMA

 
A Suècia, les redaccions de mitjans de comunicació locals es-
tan aprofitant cada vegada més l’automatització per donar als 
lectors un servei de contingut més complet, ràpid i complet i 
per alliberar recursos editorials per informar profundament la 
immersió. A partir d’aquest any, tres dels clients de United Ro-
bots (MittMedia, VK Media i el grup NTM) estan treballant en el 
periodisme robot.

Últimament, sembla que la indústria editorial de notícies del 
món està en el que podria anomenar-se una peregrinació nòrdi-
ca, en esdeveniments com la Setmana de subscripcions de mi-
tjans d’INMA, a Estocolm al març, per conèixer els èxits digitals 
dels editors de la regió. És just dir que la transformació digital 
ha estat, almenys en certa mesura, impulsada per la necessitat; 
la disminució de la impressió ha estat ràpida als països nòrdics.

Però l’èxit de la transformació digital a Escandinàvia també 
prové de la cultura d’innovació d’aquella regió. 2018 va ser el 
contingut automatitzat de l’any: el periodisme de robots, va te-
nir un autèntic avanç en les redaccions sueques. La majoria 
dels grups de mitjans locals suecs, així com el gegant nacional 
Aftonbladet, publiquen textos editorials automàtics diàriament. 

Els resultats han estat positius. I, amb la pressió contínua sobre 
la nostra indústria, tres dels nostres principals socis de mitjans 
de comunicació locals ara estan recuperant-se de la màxima 
utilització del contingut editorial automatitzat. S’han inscrit en 
el contingut basat en dades: escriptures esportives i textos de 
preconnexió, articles sobre vendes de propietats, textos sobre 
registres d’empreses i fallides i notícies sobre trànsit i meteo-
rologia.
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Parlant-los sobre la motivació de la decisió, un aspecte clau ha 
estat millorar els serveis de notícies que proporcionen. Segons 
el director editorial de NTM, Nils Olauson: “L’objectiu d’aquest 
esforç és proporcionar als clients actuals i futurs un servei de 
notícies local encara millor. Els articles del robot probablement 
no condueixin un munt de trànsit, sinó que a través de llocs 
personalitzats que mostren els articles “adequats” als usuaris 
“correctes”, el robot ens ajudarà a oferir als nostres clients més 
contingut rellevant per a ells.

“Sabem que els nostres lectors volen més actualitzacions ins-
tantànies sobre el trànsit i el clima, ajudant-los en la seva vida 
quotidiana. També sabem que volen satisfer la seva curiositat 
sobre qui ha comprat la casa del seu veí, qui ha creat una nova 
empresa o quin ha estat el resultat de l’equip local de futbol o 
hoquei sobre gel”.

També trobem una gran motivació amb els nostres socis de 
mitjans locals que tenen a veure amb aprofitar al màxim els re-
cursos de la redacció disponibles. Amb gran part dels informes 
bàsics atesos pel robot, els editors poden assignar periodistes 
a treballs més detallats, el que fa que el periodisme sigui més 
valuós.

Segons el director editorial de MittMedia, Carl-Johan Bergman: 
“L’automatització és una clara guanyadora per a nosaltres: la 
tecnologia ens ajuda a crear contingut interessant, que ante-
riorment no teníem i vam centrar els recursos editorials en una 
cobertura de busseig en lloc de fer una escriptura ràpida. El 
robot que elabora textos no substitueix els nostres periodistes, 
sinó que ens ajuda a prioritzar correctament com utilitzem els 
nostres recursos”.

VK Media COO i la directora digital Marie-Louise Jarlenfors 
afirmen que el periodisme robot permet a l’empresa oferir als 
lectors més contingut i cobertura hiper-local sense dedicar més 
recursos editorials. “Al contrari, els periodistes poden centrar-
se en produir més periodisme de qualitat i local i dedicar temps 
al periodisme d’investigació que marca la diferència”. En un 
moment en què el periodisme està amenaçat, és emocionant 
formar part de la solució per a tants grups de notícies locals a 
Suècia. (Infografia: INMA)

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Guia Inbound Marketing I: definicions 
i avantatges
Per MiBloguel

 

L’inbound màrqueting, també conegut en espanyol com  màr-
queting d’atracció, pPorta una mica de temps entre nosaltres. 
El concepte parteix de l’empresa Hubspot l’any 2007; tot i que 
és en els últims anys quan ha cobrat força notorietat en el món 

online. I ja és una de les principals tendències pel que fa a 
màrqueting digital. Els excel·lents resultats que s’obtenen apli-
cant una estratègia d’inbound màrqueting ben planificada, es 
deixa entreveure en diversos estudis. Si tens com a objectiu 
l’apropament del consumidor, l’inbound ha demostrat que es 
generen més visites i registres qualificats gràcies a la seva me-
todologia. El concepte és oferir informació de valor als teus con-
sumidors, per posicionar-nos com experts; un potencial client 
és més procliu a comprar a les marques que saben el que ve-
nen i com poder treure’n partit. 

Què és el Inbound Màrqueting.- Estem davant d’una metodo-
logia basada en l’atracció del nostre client objectiu. La idea és 
acompanyar-los durant tot el procés: des de la primera vegada 
que entren en contacte amb la marca, fins que es converteixen 
en clients fidel .

Per a això, l’inbound màrqueting utilitza diferents canals, propis 
del màrqueting de continguts: blocs, xarxes socials, SEO ... És 
a dir, es busca atreure l’atenció mitjançant el màrqueting de 
continguts, el social media, el posicionament orgànic, o cam-
panyes d’emailing; fins i tot fent servir elements més interactius 
amb l’audiència com esdeveniments en línia o webinars. Els 
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continguts que crearem per a això han d’estar enfocats cap als 
problemes i necessitats del client ideal.

Cada vegada és més complicat que una empresa entri en un 
nínxol de mercat amb èxit. La competència en línia segueix 
creixent, i les marques han de fer-se un forat a poc a poc, 
però amb determinació. A més, amb l’agilitat i immediatesa 
d’Internet, els compradors tenen el control, ja que més del 60% 
de les decisions de compra es prenen abans de contactar amb 
un proveïdor.

Avantatges del Inbound Màrqueting.- Atès que s’utilitzen tèc-
niques no intrusives, qualsevol marca pot fer ús del inbound màr-
queting i aconseguir diversos avantatges. Entre elles, trobem:

• Atraure visites cap a la pàgina web. Augmentarem el trànsit, la 
visibilitat i millorarem el SEO del nostre lloc a Internet.
• Dirigir a aquests visitants perquè arribin a ser clients poten-
cials. Tindrem contactes localitzats molt interessats en conver-
tir, i propensos a establir una relació a llarg termini.
• Automatitzar el procés de màrqueting. En no haver d’estar 
contínuament supervisant cada detall del procés, aconsegui-
rem que les conversions costin menys del que seria esperable.

L’objectiu és doble: oferir a l’usuari contingut de valor i aconse-
guir potencials clients al menor cost possible. És inevitablement 
un procés a mitjà-llarg termini, però ens permetrà conèixer mi-
llor a l’usuari; d’aquesta manera, els podrem proporcionar con-
tingut de més valor, que s’adapti als seus gustos i necessitats. 
Així, a poc a poc es convertirà en un seguidor fidel, el que fa-
cilitarà que es subscrigui o compri el nostre producte o servei.

Quan les marques ofereixen informació valuosa als seus poten-
cials consumidors, necessàriament es mostren com expertes 
davant d’ells; els consumidors van a preferir sempre a una mar-
ca que sap el que ven i mostra els seus beneficis. I s’inclinaran 
a rebutjar la marca que només té la venda com a únic objectiu.

Els pilars de l’Inbound Màrqueting.- Qualsevol estratègia de 
inbound màrqueting ha de versar sobre dues idees fonamen-
tals: el Buyer Persona i el Procés de compra. Vegem amb de-
tall cadascun d’aquests pilars del màrqueting d’atracció i com 
desenvolupar-los en una estratègia.
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Buyer Persona Anomenem buyer persona a la figura fictícia que represen-
ta els ideals del comprador de la nostra marca. Si l’inbound 
màrqueting crea contingut de valor per generar interès en 
l’audiència a la qual volem arribar, ens cal identificar llavors un 
buyer persona. És important per determinar les inquietuds, in-
teressos i desitjos que puguin tenir, i que puguem omplir amb 
el nostre producte/servei. Més important, sabent això tindrem 
l’oportunitat de conèixer la motivació que els impulsa a realitzar 
una determinada recerca i la predisposició a comprar el que 
nosaltres oferim.

Per tot això, cal crear i traslladar al paper al nostre buyer per-
sona. Cal reunir tota la informació que puguem d’aquest perfil 
tipus; això ens simplificarà després la creació de contingut amb 
un enfocament adequat. A més, definirà i potenciarà la imatge 
de marca i la nostra presentació entre els diferents canals i mi-
tjans pels quals traslladarem nostre missatge.

Per ajudar-te en la seva confecció, només has de seguir 
aquests passos:

1. Recopila les dades: És l’inici de tot el procés, de manera 
que és el punt més important. Que tinguis èxit, depèn en major 
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mesura que comencis definint amb exactitud el buyer persona. 
Utilitza la teva base de dades de clients (millor si és un CRM), 
i segmenta buscant aquelles variables que descriguin al client 
ideal en el teu negoci. Si és possible, realitza un petit estudi de 
mercat; selecciona una mostra i truca’ls o envia un petit qües-
tionari perquè l’emplenin. Finalment, pregunta al teu departa-
ment comercial; són els que millor coneixen al client i sabran 
orientar-te per construir el perfil.

2. Tractament de les dades: Organitza tota aquesta informació 
perquè tinguis clar a l’hora de representar-la. Elimina tot el que 
no sigui rellevant sobre el teu públic objectiu i crea diferents 
seccions amb les dades. Els camps per emplenar poden ser: 
edat, sexe, lloc de residència, ocupació, poder adquisitiu, hà-
bits, aficions, motivacions, comportament de l’usuari, etc. Tot 
això determina els factors que porten a un consumidor a tancar 
una compra, o les objeccions que pugui mostrar a l’hora de triar 
el teu producte o servei.

3. Ordena i crea els perfils: Organitza tota la informació re-
copilada i dissenya una targeta tipus per a cada perfil. Ha de 
contenir un disseny amb una persona fictícia amb pseudònim; 
que es basi en les dades recollides anteriorment i que descrigui 

com és el teu client ideal. És possible que necessitis diversos 
buyer persona, depenent del que es vulgui fer; per la qual cosa 
no tinguis por a l’hora de seleccionar molt bé on incloure cada 
característica desenvolupada durant els anteriors passos.

Crea una plantilla tipus per a cada perfil. El disseny ha de ser 
senzill, i la informació comprensible amb només fer una ullada. 
Busca un format que et faciliti la seva difusió entre els departa-
ments implicats. El buyer persona és el document de capçalera 
del inbound màrqueting . Però recorda que aquesta represen-
tació fictícia de la teva consumidor ideal, basat en dades reals, 
pot variar amb el temps. Bé perquè canviï el comportament o 
les característiques demogràfiques dels teus clients, bé perquè 
la teva empresa ofereix un nou producte o servei en el mercat.

Definint al teu buyer persona, et servirà de gran ajuda per iden-
tificar els teus segments de compradors.

Procés de compra
És el cicle pel qual navega una persona, des del moment en 
què li sorgeix una necessitat fins que la resol adquirint un pro-
ducte o servei. Són les etapes necessàries, per les quals el 
teu públic objectiu navega abans de transformar-se en clients. 
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Per això, hem d’entendre el moment en què es troba el nostre 
potencial consumidor per oferir-li el contingut més d’acord amb 
les seves necessitats.

Aquest cicle de compra es pot resumir en quatre fases principals:

1. Reconeixement: El consumidor té la percepció de la neces-
sitat d’un element extern, un problema a resoldre, o una moti-
vació per trobar una oportunitat. S’ha donat compte d’un desig, 
bé perquè ja ho venia valorant fa temps, o perquè s’ha generat 
aquesta necessitat en ell que desconeixia anteriorment.

2. Recerca: Ja s’ha adonat que ha de cobrir una necessitat; ara 
comença a buscar informació activament. Investiga, recopila i 
demanda dades sobre el seu problema, necessitat o oportuni-
tat; vol entendre el perquè i l’abast de la seva motivació.

3. Decisió de compra: Aquí l’usuari analitza la informació reco-
llida, i compara les opcions existents per seleccionar la ideal. Ja 
ha conegut i comprès quin és el problema, motivació o necessi-
tat, i ara fa un garbell entre totes les alternatives que ha trobat 
en el mercat. Quan per fi selecciona l’opció que considera mi-
llor, passa directament a la següent fase.

4.- Acció: Quan ja ha seleccionat l’opció preferida, realitza fi-
nalment la compra del producte o servei resultant en la fase an-
terior. En el procés de compra té ja molt clar què va a comprar, 
i passa a l’acció.

L’inbound màrqueting s’encarrega d’acompanyar al consumidor 
en tot el procés de compra descrit. Amb altres estratègies, te-
nim presència a alguna de les fases; però l’inbound màrqueting 
és la única fórmula de captació de clients que està present en 
totes elles.

En el moment que apareix la necessitat, o que hi ha un proble-
ma encara no reconegut, una empresa pot estar donant infor-
mació als usuaris. Bé des d’un article al bloc, o bé des d’una 
infografia compartida en xarxes socials; per a una marca és 
possible estar present en el cicle de compra complet  gràcies al 
inbound màrqueting. (Infografies: MiBloguel)
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La premsa local davant els FANG
Per Ferran Burriel, director general de NothingAD / Revista Co-
municació 21 

 
Venim d’uns anys de crisi on el primer que fan les empreses 
és retallar despeses que, segons el seu parer, són supèrflues. 
Una d’elles, com sempre, és la publicitat. Un pressupost que, 
més que veure’s com una inversió, es considera en molts casos 
una despesa.

Per altra banda, en aquests darrers anys hem vist com els 
grans grups publicitaris a nivell mundial han vist amenaçada 
la seva parcel·la de negoci pels anomenats FANG (Facebook, 
Amazon, Netflix i Google) que, és evident, s’estan menjant el 
món en tots els sentits, inclòs el publicitari.

Per les mans d’aquests gegants publicitaris –de moment i de 
forma temporal podem excloure Netflix, ja que encara no co-
mercialitza publicitat– passa més del 60% de la inversió publi-
citària a nivell mundial segons un estudi d’eMarketer. Això vol 
dir que, si la resta de la inversió va a parar a grans grups de 
comunicació, xarxes d’exclusivistes i mitjans líders, el pastís 
que queda per als petits suports i diaris locals és molt reduït.

Però no hem acabat amb les males notícies. Encara li hem de 
sumar l’efecte de la compra programàtica que, a més, ame-
naça de destruir la relació entre el mitjà, l’agència i el client, per 
passar a ser una relació directament entre màquines del mitjà 
i l’anunciant.

La compra programàtica, per tant, afegeix un element més dins 
l’ecosistema publicitari on els preus dels espais publicitaris 
fluctuen en funció de l’oferta i la demanda. I això, de moment, 
comporta que un anunciant pugui pagar fins a un 90% menys 
si en lloc de tramitar la negociació i compra amb el suport ho fa 
directament a través dels DSP.

La compra programàtica, de moment, funciona en els mitjans 
online, encara que ja s’estan fent proves en televisió i ràdio. El 
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futur publicitari, per tant, es presenta ple de dades i analítica i 
tenim al davant, tant les agències com els suports, una ame-
naça que ja ha arribat i que anem salvant com podem. Per tant, 
tenim un panorama dantesc davant nostre. Però, com en totes 
les amenaces, caldrà buscar una oportunitat. I d’oportunitats 
n’hi ha.

En aquest món on la informació es consumeix de forma bulími-
ca, i on cada cop hi ha més fake news, el consum de mitjans 
locals no només es manté sinó que en alguns casos –i segons 
les dades d’OJD– augmenta. Això probablement és degut al fet 
que cada cop més volem i necessitem saber què passa al nos-
tre costat, al nostre barri, a la nostra ciutat. I aquesta informació 
és complicada de trobar en diaris d’àmbit nacional i molt menys 
en diaris d’àmbit estatal.

Probablement, l’ús de les xarxes socials hagi estat un aliat in-
dispensable perquè aquests diaris hagin pogut fer el salt i in-
crementar el trànsit dels seus veïns. I aquest trànsit potencial 
s’ha de seguir cuidant, alimentant i ampliant. Com? Optimitzant 
el trànsit orgànic, ja que Google cada cop més prioritza la infor-
mació segons l’entorn on siguem. Aquí, els diaris locals tenen 
una oportunitat molt gran, però caldrà fer una bona optimització 

del seu web. Pensar en el lector, però no només en el lector. 
Caldrà pensar i saber com ens indexa Google per tal que els 
usuaris ens trobin.

A més trànsit, més audiència i més possibilitats de poder co-
mercialitzar el nostre espai amb tarifes més elevades. I, si dis-
posem de més trànsit, per què no entrar a oferir el nostre espai 
no venut al costat de grans capçaleres com el NYT, El País o 
La Vanguardia?

Als diaris locals els cal treballar molt. Incorporar tecnologia si es 
vol competir amb els grans. I donat que Google no posiciona els 
webs per qui ets, tenim davant nostre una oportunitat per lluitar 
amb els grans. Almenys, en les cerques que facin els nostres 
veïns. (Infografia: La Marina)
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