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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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En el que va de segle els diaris locals 
s’han comportat millor en termes de 
vendes que els estatals
Per Luis Palacio / Digimedios

Com és sabut, entre 2000 i 2017 s’ha produït una intensa caigu-
da en termes de vendes (subscripcions i venda en quioscs) de 
la premsa impresa a Espanya. Aquesta caiguda, però, ha estat 
més acusada en els diaris estatals que en els locals.

Segons un estudi realitzat per DigiMedios a partir de les da-
des certificats per OJD, en el que va de segle els quatre diaris 
nacionals van perdre un 62% de les seves vendes, des dels 
923.071 exemplars que sumaven el 2000 què es canalitzaven 
a través del quiosc i les seves subscripcions fins als 352.745 
exemplars de 2017 (últim any del qual es coneixen controls ofi-
cials per a tots els diaris).

Per la seva banda, els diaris locals (regionals i/o provincials) 
van cedir el 52% de les seves vendes al passar de 1.325.616 a 
les 634.913 còpies. Aquestes xifres recullen les corresponents 

als diaris líders a cada província i només s’han tingut en compte 
les capçaleres que tenien certificats tots els anys. Atès que el 
comportament dels diaris líders sol ser una mica millor que el 
de les segones i terceres capçaleres, és raonable suposar que 
el descens en termes totals del mercat de la premsa local hagi 
estat una mica més gran.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Resulta significatiu comprovar com la caiguda de les vendes 
dels diaris locals va ser constant des del començament del se-
gle, mentre que els nacionals van aconseguir mantenir-les fins 
al començament de la crisi econòmica en 2008.

Subscripcions
Cal destacar que la trajectòria dels dos components estudiats 
-subscripcions i vendes- no ha estat homogènia. Així els diaris 
estatals han aconseguit en aquests 18 anys incrementar el seu 
nombre de subscriptors en un 80%, mentre que els diaris locals 
només ho han fet en un 5%. En qualsevol cas, el volum total 
dels subscriptors d’aquests dos grups de diaris només suma 
304.172 abonats i el 70% d’ells ho són de diaris locals.

Tot i que les mètriques i els comportaments dels consumidors 
varien molt entre el món analògic del paper i el món digital, 
l’estretor del primer en termes de subscripcions probablement 
sigui una referència a considerar pels que es plantegen establir 
sistemes de cobrament per continguts i murs de pagament.

NOTA: Podeu veure el gràfic interactiu en aquest enllaç. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a: www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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“Hem comès un gran error”: 
els editors europeus fallen en 
subscripcions i escassetat de talent 
tecnològic
Per Lucinda Southern / Digiday UK

 
El clima és difícil per als editors. Els ingressos dels anuncis 
digitals continuen sent engolits per grans gegants tecnològics, 
mentre que els editors encara han de confiar una mica en les 
plataformes per aconseguir-les. Tot i així, els editors tenen un 

aire de realisme malgrat les condicions difícils i busquen fluxos 
no lucratius com les subscripcions i el comerç per protegir els 
seus negocis.

A Milà, Itàlia, 150 editorials es van reunir aquesta setmana a 
Publishing Summit Europe de Digiday per discutir les seves es-
tratègies per guanyar lectors, les dificultats per atraure i man-
tenir el talent i el canvi de paisatge programàtic. Els grups de 
discussió i les sessions de l’ajuntament es van dur a terme sota 
la regla de Chatham House. Destaquen:

Com convèncer els lectors que paguin:
“Com a editor premium, he comès un gran error en permetre 
als consumidors creure que poden consumir contingut de for-
ma gratuïta. Puc tenir la marca més gran, però encara estic 
competint amb tots els continguts de forma gratuïta en línia. Fa 
dos anys, vam regalar contingut a Facebook Instant Articles; va 
augmentar el trànsit, però els ingressos van ser canibalitzats de 
manera significativa”.

“Com a subscriptor, què podem donar-li que sigui especial? De 
vegades, és un accés ràpid. Es tracta de mantenir una prima, 
premium.”

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“No importa el barat que sigui, 1 € o més d’1 €; si no l’utilitza, no 
hi ha cap valor. Les subscripcions sonen més transaccionals; 
els membres són més inclusius.”

“Reconciliar membres amb subscripcions, alguns dels nostres 
llocs tenen lectors de tecnologia realment difícil, que poden 
conduir a un nivell de toxicitat. Hem d’equilibrar els subscriptors 
i els membres i construir una comunitat en què vulguin partici-
par.”

“Hi ha avantatges difícils de cobrir i pagaments suaus, però hi 
ha enfocaments culturals i hàbits de lectura diferents a Europa”

“No es poden fer notícies sobre Spotify. Hi ha massa notícies 
gratuïtes; és massa fragmentat tot plegat. Efectivament ens 
hem allunyat dels pagaments nano amb diaris”.

 “Encara hi ha un nínxol de primera qualitat. Hi ha gent inte-
ressada en no només menjar-se la salsitxa, sinó com es fa la 
salsitxa. Hi ha un lloc al darrere de les escenes”.

“És una generació d’ingressos difícil de moure de la publicitat 
cap a les subscripcions”.

“Per a nosaltres, per descomptat, el repte és la conversió. Quin 
tipus de contingut funciona? Molts d’ells són gratuïts; és difícil 
trobar el que els lectors necessiten i des d’on obtenir aquest 
contingut.”

Fent que el talent tecnològic es quedi
“No som els Google’s del món. Som editors. Mantenir persones 
amb tecnologia talentosa és un repte. Sento la història tot el 
temps: com podem ser innovadors en la tecnologia dels edi-
tors? Però no podeu mantenir la gent només amb diners.”

“A nosaltres ens ajudarà molt donar més control i gestió a 
la gent més gran del producte, de manera que no és només 
l’equip editorial que tingui la darrera paraula. La gent més jove 
volarà fàcilment.”

“Creem grans mitjans de comunicació; encara podem ser avant-
guardistes i centrar-nos en aquells grans aspectes de la nostra 
creativitat; això és el que hauríem de veure.”

Els ingressos programàtics lluiten per omplir el buit
“Els cicles de planificació a les agències no es tradueixen en un 
IO de 50.000 dòlars. Hi ha una seqüència d’esdeveniments del 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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costat de l’agència que no es tradueix en que les canonades 
estiguin connectades i que s’aconseguís de sobte la jerarquia si 
estem en un mercat privat. El programàtic directe és el més pro-
per a dirigir, però allò més enllà d’aquest, fins i tot per l’admissió 
de les pròpies agències, és que no s’uneixen prou perquè hi ha 
massa persones involucrades en el procés que no es traduei-
xen en el mateix sentit: Ingressos.”

“En els vells temps, la gent us telefonaria dient: - He comprat 
alguna cosa digital de vosaltres; heus aquí un altre IO massiu 
perquè ens agrada. “Aquests dies ja no existeixen, i la gestió 
creu que hauria de fer-ho. Encara volem continuar creixent en 
digital, però l’escala de com o fem això és més difícil del que 
era”

“Necessiteu un balanç obert, PMP, PG i directament a tenir 
competència; és la compra directa que està empenyent els ren-
diments, no només la competència entre les fonts de demanda.”

“El repte de molts editors com nosaltres és que tinguem ve-
nedors que venen impressió i els mateixos venedors digitals, i 
sempre aniran pel camí de menys resistència, de manera que 
haureu de provar-los per vendre’ls un PMP. Al final d’aquest 

mes, algú només va comprar 500.000 impressions amb tu per-
què també han comprat a altres persones.”

“No som molt bons per unir-nos a la part directa del negoci i la 
part programàtica. Els considerem com dues fonts d’ingressos 
independents, però tots venem el mateix. No crec que tinguem 
les habilitats adequades a casa per portar aquest missatge al 
mercat”. (Infografia: Digiday)

El TC admet a tràmit el recurs del 
defensor del Pueblo contra “spam” 
electoral
Aquest dimarts s’ha 
admès a tràmit pel 
Ple del TC un recurs 
d’ inconst i tucional i tat 
presentat pel Defen-
sor del Pueblo contra 
l’article 58 bis.1 de la 
nova Llei de Protecció de Dades que permet als partits rastre-
jar opinions i dades personals sobre ideologies polítiques dels 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ciutadans en Internet. L’article estableix que “la recopilació de 
dades personals relatives a les  opinions polítiques  de les per-
sones per partits polítics -en les seves activitats electorals- es 
trobarà emparada en l’interès públic únicament quan s’ofereixin 
garanties adequades”. Així mateix, “els partits polítics, coali-
cions i agrupacions electorals podran utilitzar dades personals 
obtingudes en pàgines web i altres fonts d’accés públic per a 
la realització d’activitats polítiques durant el període electoral”.

El Defensor del Pueblo considera que aquest precepte vulnera 
els articles 9.3, 16, 18.4, 23.1 i 53.1 de la Constitució.  El Cons-
titucional ha ordenat traslladar la demanda i altres actuacions 
al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern perquè puguin 
personar-se i formular les al·legacions. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Els editors, responsables de les 
situacions traumàtiques dels 
periodistes

Un jutge australià va dictaminar que un diari, com qualsevol 
empresari, té “el deure de tenir cura raonable contra el risc de 
fer-se una lesió previsible, inclosa la lesió psiquiàtrica previsi-
ble” al seu personal. L’amenaça de demandes judicials empen-
yerà les redaccions a donar més suport als periodistes? Aquest 
veredicte del tribunal australià pot tenir conseqüències interna-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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cionals per a les redaccions, posant les companyies de mitjans 
davant el risc d’afrontar les demandes d’indemnització grans 
si no poden fer-se càrrec dels seus periodistes que cobreixen 
regularment esdeveniments traumàtics.

El Tribunal del Comtat de Victoria va acceptar el potencial de 
danys psicològics en aquells que requereixin un treball per 
informar sobre esdeveniments traumàtics, inclosos crims vio-
lents. La cort va dictaminar el 22 de febrer que un periodista 
del diari de Melbourne The Age sigui indemnitzat amb AU $ 
180.000 dòlars australians per danys psicològics patits durant 
la dècada que va treballar en el diari, de 2003 i 2013. 

En el seu desafiament judicial, el periodista (YZ) va al·legar que 
el diari The Age no tenia cap sistema per fer front al trauma del 
seu treball; no va proporcionar-li suport i formació per cobrir 
esdeveniments traumàtics, incloent aparells qualificats; no va 
intervenir quan es va queixar, només la van passar a fer una 
altre feina sobre informes judicials, a l’haver-se queixat d’ésser 
incapaç de fer front a un traumatisme experimentat a partir 
d’informes del crim anteriors que havia treballat periodística-
ment. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: animal-
politico.com)

Un manifest reclama que s’aturin els 
atacs als periodistes

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha impulsat un manifest 
on demana que s’aturin els atacs als professionals de la infor-
mació. Sota el títol Per la democràcia i contra la censura, prou 
atacs als i les professionals de la informació!, el text explica que 
“quan es fa una manifestació, un desnonament, un acte polític 
o un espectacle, hi anem per explicar-ho; diem quanta gent hi 
ha i qui són, què ha passat, perquè, com i quan; ho mostrem 
en vídeos i fotografies, o descrivint-ho” i que “si descobrim un 
abús de poder, un delicte o un conflicte, busquem informació, 
preguntem, contrastem, ho expliquem i ho retratem”. Després, 
continua el text, “ens llegiu, ens escolteu i ens mireu i preneu 
decisions en base a aquesta informació, o la ignoreu, o la criti-
queu -perquè també teniu tot el dret de fer-ho-. Però la sabeu 
perquè us l’hem donada, perquè hem gastat les soles de les 
sabates trepitjant el carrer, perquè hi érem. Perquè hi som”.

El manifesta recorda que “qualsevol atac a la llibertat 
d’informació és un atac a tota la societat. I que aquests atacs 
es cometin cada vegada més sovint és un símptoma que indica 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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que una comunitat emmalalteix d’autoritarisme i d’intolerància”. 
Així, denuncien que “en els dos últims anys s’han recollit 55 
agressions, amenaces o intimidacions a periodistes, fotoperio-
distes i mitjans de comunicació”. Aquestes, “sumades als 62 
casos de censura a expressions artístiques, acadèmiques o 
d’altres tipus; als 30 casos de persecució de bloggers, comptes 
de xarxes socials o de periodisme ciutadà; a les 17 resolucions 
judicials, actuacions policials o denúncies que poden obstacu-
litzar la feina dels professionals de la informació, entre molts 
altres atacs, sumen un total de més de 431 vulneracions de 
les llibertats d’expressió i del dret a la informació”. Per al Grup 
de Periodistes Ramon Barnils, “cada vegada que un periodista 
rep un cop de porra per treballar cobrint una manifestació, una 
amenaça d’algú que no li agrada el que es pensa que explicarà, 
un insult dogmàtic, o una agressió per motius ideològics, per-
dem democràcia”.

Finalment, el manifest demana “l’ajuda a tota la societat i exigim 
als polítics -sobretot als que manen la policia- el respecte i la 
defensa de la llibertat d’expressió, del dret a la informació i de 
la llibertat de premsa”. /Font: GRB)

The New York Times regala les seves 
notícies als joves 

The New York Times ha decidit regalar les seves notícies a 3 
milions d’estudiants als Estats Units, que poden accedir sense 
límits als mateixos continguts pels quals 3,4 milions de per-
sones paguen un grapat de dòlars al mes. El diari novaior-
quès va facturar més de 700 milions de dòlars en 2018 només 
en l’entorn digital, dels quals al voltant de 400 milions vénen 
del pagament directe dels seus 3,4 milions de subscriptors 
digitals, sobre una base de 4,3 milions d’ subscriptors totals. 
Només en l’últim trimestre de l’any va guanyar 265.000 nous 
subscriptors digitals, la xifra més alta des de les Eleccions de 
2016. I a part caldria parlar dels diners que generen tant el 
paper com la resta de les línies de negoci del diari, incloent la 
publicitat tradicional. 

Però el NYT s’ha posat com a objectiu arribar als 10 milions 
de subscriptors en 2025, per la qual cosa : crea noves vies de 
negoci (com la possibilitat de pagar per subscriure’s a mots en-
creuats, sudoku i passatemps, o receptes de cuina), ha posat 
en marxa campanyes publicitàries (que expliquen la necessitat 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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de pagar per continguts de qualitat en un entorn digital infestat 
de notícies falses) i cada vegada és més internacional, de ma-
nera que apunta a nous públics amb edicions en altres llengües 
(espanyol, portuguès o xinès).

El diari nord-americà, doncs, regala les seves notícies a 3 mi-
lions d’estudiants mirant cap al 2025. El regal permet als es-
tudiants accedir a les notícies per les que algun dia hauran de 
pagar. Però pel camí el diari està creant amb ells una relació 
d’afinitat: els està convertint en consumidors de la seva marca 
de notícies. Els està enganxant  per a què més endavant es pas-
sin al model de pagament. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El periodisme segons Sulzberger, 
l’editor del New York Times

L’editor del New York Times, Arthur Gregg Sulzberger  mira al 
futur en clau digital, però fidel a la clàssica consigna: donar 
notícies sense pors ni favors. Recollim en El Butlletí algunes de 
les seves darreres declaracions:

• “La premsa en paper seguirà viva durant molt més temps del 
que la majoria creu. Un milió de persones paga pel diari, és un 
públic fidel que dedica molt temps a la seva lectura”.

• “Em preocupa que el periodisme de qualitat desaparegui. La 
nostra missió és demostrar que té futur, però necessita temps i 
recursos, les dues coses més amenaçades en el sector”

• “Aquest negoci canvia cada dia. L’important és tenir clar els 
teus pilars. Només quan tens una convicció profunda del que 
roman, pots embarcar-te en canvis”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Els països on més preocupa la 
manipulació de notícies

Aquesta setmana s’han complert 30 anys des de la publicació 
d’un dels documents científics més rellevants per al desenvolu-
pament de la Xarxa, “Information Management: A Proposal“ 
la qual cosa va succeir el 12 de març de 1989 de la mà del 
britànic Tim Berners-Lee.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.xlsemanal.com/personajes/20190301/arthur-gregg-sulzberger-editor-new-york-times-periodismo.html?fbclid=IwAR3goIUPBU7a4WCfpq-Ga5fWd0wb1ZXLNoPt6Pd4UAOXghpqYMiloX1dSkM
https://www.w3.org/History/1989/proposal.html
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Segons explica Guadalupe Moreno a Statista, en aquestes tres 
dècades, Internet ha revolucionat la manera en què les perso-
nes es comuniquen tant en les seves relacions interpersonals, 
especialment gràcies a les xarxes socials i serveis de missat-
geria, com entre els diferents blocs de la societat. Respecte a 
aquest últim, en els últims anys ha cobrat protagonisme el trac-
tament de l’actualitat informativa pels professionals de la infor-
mació i l’emergència de nous mitjans de comunicació en la web, 
alguns d’ells en el punt de mira per la seva falta de neutralitat. 
  

Tal com es veu en aquest gràfic de Statista, tant a Espanya com 
en alguns països d’Amèrica Llatina, més del 70% dels usuaris 
connectats afirmen estar preocupats per la desinformació in-
formativa lligada a la propaganda o manipulació. Aquesta xifra 
és més de 10 punts percentuals superior a la mitjana dels 37 
països en què es va realitzar l’enquesta Digital News Report 
2018, font de les dades, sent aquesta el 59%. (Font: Stadista)

La revista ¡Hola! acomiada 20 treballadors

Segons PRnoticias, la revista ¡Hola! ha acomiadat en els últims 
dies a una vintena dels seus treballadors, en el que ha suposat 
un nou cop per a la premsa escrita del nostre país. La revista 
del cor, que es manté com una de les més llegides de l’Estat 
-només per darrere de Pronto- ha pres aquesta decisió després 
de seguir la tendència negativa de pèrdua de lectors que acom-
panya el sector en els últims anys. Les dades fetes públiques 
per l’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Co-
municació) xifren els seus lectors en 1.917.000, un nombre que 
reflecteix una corba clarament descendent i que fa palesa la 
pèrdua de seguidors de la seva versió en paper, que fa un any 
estava per sobre dels dos milions de lectors. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.digitalnewsreport.org/interactive/
http://www.digitalnewsreport.org/interactive/
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¡Hola! compta amb una edició setmanal en paper i una ver-
sió digital, que tal com ells mateixos ratifiquen compta amb 
“l’audiència femenina més exclusiva i de major qualitat a Inter-
net” i rep el suport de més de 13 milions d’usuaris únics. (Font: 
PRnoticias)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Preocupació per la privacitat i el 
control a la Xarxa

  

L’última edició de Navegants a la Xarxa, estudi de AIMC, ofe-
reix interessants dades relacionades amb l’ús i protecció de les 
dades. D’una banda, el 74,5% dels enquestats mostra preocu-
pació pel poder de les grans empreses tecnològiques i, d’altra, 
augmenta també la sensació de vigilància, que arriba al 62,5%. 
A més, creix el recel per l’ús que es pot fer de les dades perso-
nals i un 64,2% declara no instal·lar aplicacions que sol·liciten 
molta informació de caràcter personal. Per la resta, l’excés de 

publicitat segueix sent el principal inconvenient per als intern-
autes.

A tres de cada quatre usuaris d’internet (el 74,5%) els preocupa 
el poder que posseeixen les grans empreses tecnològiques i 
per la meitat (49,5%) això suposa un alt nivell de preocupació. 
També augmenta la inquietud sobre el control que empreses 
i governs poden fer sobre el que els ciutadans fan a internet: 
arriba fins el 79,7% en el cas de les empreses, quatre punts 
més en un any, i el 76,6% respecte als governs (6 punts més). 
En paral·lel, s’aprecia un sensible augment de la percepció de 
vigilància a la xarxa, assenyalen els responsables de l’informe, 
de manera que, en un any, aquells que se senten molt “o” bas-
tant vigilats “s’incrementen 14,3 punts, passant del 48,2% al 
62,5%”, expliquen els responsables de l’informe.

Igualment, en l’últim any han augmentat els recels per l’ús que 
es pugui fer amb les dades personals proporcionades en inter-
net (el nivell de preocupació s’incrementa del 80,5% al 82,6%) 
i cada vegada són més (64, 2%, quatre punts més que el 2017) 
els que declaren no instal·lar aplicacions que sol·liciten molta 
informació de caràcter personal.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Pràcticament el 80,3% dels navegants, tres punts més que el 
2017, es mostren preocupats per aquest tema. I un 62,5%, a 
més, considera que els menors no haurien de poder publicar a 
les xarxes socials, enfront del 16,1% que considera el contrari.

Excés de publicitat
No obstant això, tot i l’augment de la preocupació per aquests 
assumptes, la seguretat o privacitat no són els principals pro-
blemes per als navegants. L’excés de publicitat, amb 60,4% de 
les respostes, manté la primera posició pel que fa als proble-
mes. 

Tot i això, sembla observar-se una tendència a la baixa en l’ús 
de bloquejadors de publicitat. Els que utilitzen aquest tipus 
de programari, encara que sigui ocasionalment, se situa en el 
49,8% (4,2 punts menys que el 2017, i 11,8 punts per sota de 
2015). També descendeix l’ús entre aquells que declaren usar-
los: del 41,4% al 30,6% en els tres últims anys. Bàsicament 
utilitzen bloquejadors a l’ordinador, si bé ha crescut el seu ús al 
mòbil (concretament, del 24,5% al 30,0%). Segons l’enquesta, 
una publicitat menys molesta o intrusiva (67%), menys publi-
citat (58,5%); que la publicitat consumeixi menys dades i no 
retardi la càrrega (31,2%) i que la publicitat que els apareix sigui 

més d’acord amb els seus interessos (11,9%), serien raons per 
deixar d’utilitzar aquest tipus de programes.

No obstant això, els enquestats sí detecten que la publicitat 
digital és cada vegada més personalitzada: així ho considera 
el 58,3%. 

I, un apunt més sobre publicitat digital: en exterior, el procés 
de digitalització es percep com a positiu per part d’un 45% dels 
enquestats, enfront d’un 11,9% que ho considera negatiu. A 
més, el fet de poder interactuar amb aquest tipus de pantalles 
digitals (mitjançant pantalla tàctil, utilitzant el mòbil, etcètera) és 
percebut com interessant per gairebé la meitat dels internautes 
(46,6%), en contraposició amb el 19,7% que opina el contrari. 
(Fotografia: eldiario.es)

NOTA: El lector d’El Butlletí trobarà una àmplia informació so-
bre el contingut de “Navegantes en la red”, de l’AIMC, en la 
secció Petit Reportatge, amb el títol Què opina l’internauta?
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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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Vox lidera les recerques a Internet i 
Podem governa en xarxes socials 

El primer Baròmetre sobre les Eleccions 2019 realitzat per In-
ternet República, l’agència, especialitzada en SEO i xarxes so-

cials, vol analitzar el consum sobre política que estan fent els 
usuaris en internet i en les xarxes socials. Al marge d’enquestes 
electorals o de la intenció de vot, aquestes dades recullen sim-
plement la interacció dels usuaris amb partits polítics tant en 
xarxes com a Google.

L’estudi es divideix en dues àrees. La primera analitza les re-
cerques realitzades a internet i xarxes socials per a cada un 
dels partits polítics: PSOE, PP, Ciutadans, Podem i Vox. La se-
gona mostra com va ser l’interès pels partits polítics a la xarxa 
en les anteriors eleccions generals de 2016, 2015 i 2011. En 
l’últim mes l’interès de cerques per Vox a internet és quatre 
vegades superior al de qualsevol altre partit. Els pics que con-
centren un major nombre de recerques es produeixen en dates 
clau com la manifestació de Colom a Madrid (10 de febrer) o la 
convocatòria d’eleccions (15 de febrer). 

Però mentre l’interès per Vox creix, què passa amb la resta 
de partits? El PP manté la seva corba plana i baixa, registrant 
el seu major pic d’interès en les dates de la concentració de 
Colom (10 de febrer). El PSOE creix lleugerament, i repunta en 
recerques amb la convocatòria d’eleccions generals el passat 
15 de febrer.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Podem manté el seu interès força estable, i augmenta consi-
derablement en els preliminars de la vaga del 8M. I Ciutadans 
experimenta un descens pel que fa a recerques, amb els majors 
punts d’interès coincidint amb dues notícies: el 18 de febrer, 
quan van anunciar que no pactaran amb el PSOE i un dia des-
prés, després de la publicació d’una notícia negativa sobre la 
seva candidata a l’alcaldia de Madrid, Begoña Villacís.

En l’apartat de xarxes socials parlem de capital social. És a dir, 
la suma de les comunitats dels partits en Facebook, Twitter, 
Instagram i YouTube. En aquest sentit Podem segueix gover-
nant amb ampli marge sobre el segon en la competició, el Partit 
Popular. El segueixen Ciutadans, PSOE i Vox que se situa a 
una distància dels socialistes de tan sols 100.000 seguidors. 
(Font: Reason Why)

NOTA: Oferim als nostres lectors l’informe complert Eleccions 
Generals-Internet República. CLIQUEU AQUÍ  

La UE renúncia a la taxa Google per a 
grans tecnològiques 
La Comissió Europea i diversos països impulsors de l’anomenada 
taxa Google lamenten com una “oportunitat perduda” la renúncia 
de la Unió Europea a seguir impulsant-la en assumir la impos-
sibilitat de implementar-la. L’ECOFIN, el consell format pels mi-
nistres d’Economia i Hisenda dels Estats membres, ha constatat 
aquest dimarts que no existeix la unanimitat necessària per do-
nar forma a aquest nou impost a nivell comunitari.

El gravamen no ha pogut tirar endavant, ni tan sols reduït a 
un tribut destinat a la publicitat en línia, pel persistent veto 
d’Irlanda, Suècia, Dinamarca i Finlàndia. La també anomenada 
taxa GAFA, com es concebia des de les institucions europees i 
països com Espanya, França, Alemanya o Itàlia, pretenia apli-
car-se als negocis digitals de les grans tecnològiques.

Segons recull El País, la ministra espanyola del ram, Nadia Cal-
viño, ha assegurat que Espanya no renuncia a aplicar el seu im-
post unilateralment recordant que els usuaris aporten amb les 
seves dades, part de la matèria primera que fan servir les em-
preses, valor afegit a les tecnològiques que es pretén gravar.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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L’impuls d’un gravamen similar al que es proposava en el si de 
la Unió Europea passa ara per un acord que pugui produir-se o 
no en el si de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvo-
lupament Econòmic. Això no obstant, si l’OCDE no arriba a cap 
acord al llarg de 2020, la Comissió Europea reprendrà la con-
cepció d’aquest impost. Pierre Moscovici, el comissari d’Afers 
Econòmics i Monetaris, ha dit que “avançar vol dir que cal tre-
ballar a nivell de l’OCDE, però també no abandonar el marc de 
la UE”. (Font: Genbeta)

3.431 cibermitjans a Espanya

La Xarxa és ja el segon mitjà d’informació a Espanya, amb un 
75,7% d’abast segons dades de l’Estudi General de Mitjans. 
Per això és particularment interessant el treball publicat a la 
Revista Llatina de Comunicació Social. A març de l’any passat, 
s’analitza una mostra formada per 3.431 mitjans digitals, el ma-
jor informe actualitzat, minuciós encara que no exhaustiu. De la 
mostra total, 3.065 estaven actius, és a dir, s’havien actualitzat 
almenys una vegada en els últims tres mesos. Aquest extraor-
dinari dinamisme contrasta amb l’estretor del mercat publicitari 
que pugui sustentar-lo i posa en evidència l’incert futur a què 
s’enfronten aquests mitjans.

La investigació mostra que tres quartes parts dels mitjans digi-
tals tenien abast local o hiperlocal. D’altra banda, una tercera 
part del total dels cibermitjans del país (35%) eren nadius di-
gitals. La immensa majoria d’aquests mitjans estan sotmesos 
a una existència precària, amb redaccions molt petites, “com-
postes de professionals amb poca experiència en l’ús de la 
tecnologia digital o en les estratègies comercials”, com afirma 
l’esmentat informe.

Tot això es tradueix en una alta vulnerabilitat financera. La pu-
blicitat és aclaparadorament predominant: el 81,5% utilitza la 
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publicitat com a part essencial del seu model de pagament. El 
patrocini públic, present a 574 mitjans digitals (18,7%), era la 
segona via, i la subscripció, la tercera, present en un magre 
11% del total. Davant d’aquesta situació, molts cibermitjans es-
tan desenvolupant fórmules addicionals de finançament, com 
ara la venda de marxandatge, intermediació comercial, organit-
zació d’esdeveniments de pagament i similars. 

Segons l’esmentat informe, la immensa majoria dels cibermi-
tjans a Espanya, el 93,7% es correspon amb iniciatives de ti-
tularitat privada. Les iniciatives públiques es corresponen ma-
joritàriament a cibermitjans de corporacions municipals, però 
representen una mostra molt petita del total, només 125 casos. 
Predominen els cibermitjans dedicats a la cultura, gairebé un 
terç dels mitjans especialitzats. Altres àrees destacades són els 
esports, les publicacions tècniques i professionals (98 mitjans) 
i les de lleure i entreteniment (94 mitjans).
Pel que fa a les llengües, el castellà és la llengua principal 
(75,8%), però destaca el català, amb ni més ni menys que 534 
mitjans, seguit de lluny pel basc (109 mitjans) i el gallec (88 mi-
tjans). En el cas del català, la seva presència arriba a 9 de cada 
10 mitjans digitals a Catalunya. (Font: Eco Inteligencia – gràfic: 
Salaverria.es)

The Wall Street Journal capta subscriptors 
a través de Groupon (i no és l’únic)

Les estratègies davant i darrere d’un  mur de pagament comp-
ten amb diferents tàctiques. La majoria dels mitjans centralitzen 
en els seus webs el formulari de subscripció, però també cedei-
xen a tercers -webs de descomptes- la captació de subscriptors 
que paguin per llegir notícies. És el cas de The Wall Street Jour-
nal (i no és l’únic mitjà d’EUA) que ho fa amb Groupon, un dels 
llocs d’ofertes més populars per trobar estalvis en restaurants, 
activitats i més, establert també a l’Estat espanyol; ofereix des-
comptes i estalviar diners amb les ofertes del dia de Groupon. 
Aquest lloc t’ofereix té excel·lents descomptes en activitats, pa-
quets vacacionals, hotels, massatges, etc.

En el perfil de The Wall Street Journal de Groupon, podem veu-
re el gran descompte que durant 12 setmanes s’aplica el mitjà 
nord-americà als seus nous subscriptors. És del 92% sobre el 
preu final a  la subscripció  que permet l’accés a la versió digital 
del diari. L’oferta és per a un únic usuari i passat aquest límit 
temporal s’aplica la tarifa normal sense descompte del diari pro-
pietat del Dow Jones.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Aquest cupó només és vàlid per a nous subscriptors i l’acció 
de compra també es pot combinar amb un botó per a regal 
(subscriure a una altra persona diferent al que paga). Aquesta 
presència a Groupon de The Wall Street Journal, un dels grans 
mitjans especialitzats en informació financera, no és l’única 
dins de les capçaleres nord-americanes, també hi aposten, 
entre d’altres, The New Yorker i The Seattle Times. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

Mediaset compra ElDesmarque 

Mediaset Espanya ha tancat l’adquisició d’ElDesmarque, una 
de les plataformes d’actualitat esportiva de major seguiment a 
nivell estatal amb una mitjana propera als 2,3 milions d’usuaris 
únics mensuals en 2018, segons ComScore. ElDesmarque és 
un web excel·lentment posicionat en l’àmbit esportiu que  com-
plementarà ‘audiència de Mediaset, sumant forces amb una de 
les seves marques més potents, Deportes Cuatro, i contribuint 
a generar noves sinergies entre continguts multimèdia i televi-
sius esportius.

El target  d’ElDesmarque és eminentment masculí. Els usua-
ris són homes (74%) d’entre 25 i 44 anys (54%) de forma ma-
joritària, ha experimentat des de la seva fundació el 2006 un 
progressiu creixement amb la seva aposta per l’actualitat es-
portiva multidisciplinar i, de forma destacada, per la segmen-
tació geogràfica de la informació a través de les 14 edicions 
locals diferents que diàriament manté actualitzades de forma 
detallada. En totes elles ofereix tota l’actualitat del futbol local, 
nacional i internacional, bàsquet, tennis, ciclisme, atletisme o 
automobilisme, entre altres esports, amb un focus diferencial 
en aquells d’interès regional i especialment en l’esport femení. 
(Font: Mediàtoc/Àmbit d’Estratègia)

Efeminista.com, un projecte d’EFE per 
apostar per la dona 
Efeminista.com va donar els seus primers passos a finals de 
2018. En pocs mesos, el seu projecte es va afermant i aquest 
8 de març va ser el primer que va viure el nou digital que es 
posiciona com a “principal eina” d’un projecte feminista “global” 
i “transversal” de l’agència, per “apostar per la dona”, per la 
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“igualtat real”, per “acabar amb el conformisme” i per “trencar 
sostres”. La directora de Efeminista.com, Patricia Crespo, va 
explicar en la presentació que amb aquesta iniciativa, vol con-
vertir a l’agència en “una referència en igualtat” tant a Espanya 
com a Llatinoamèrica.

El web està dividit en tres seccions: “Les nostres Notícies”, 
“Dones per a Inspirar” i “Guia per a la igualtat”. L’objectiu és 
donar la veu feminista. La pàgina es nodreix dels continguts 
que s’elaboren en els diferents departaments i delegacions de 
l’agència, tant a nivell nacional i internacional, que contribuei-
xin, tots ells, a “fomentar la igualtat, el bon ús del llenguatge, 
així com el de la imatge”, segons l’agència. (Font: Infoperiodis-
tas)
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Sánchez va decidir “regar” la Premsa 
amb 225 milions de publicitat estatal 
el 2019, any electoral
Per Francisco Mercado / Moncloa.com

 
El Govern de Pedro Sánchez, abans de la crisi en la qual el va 
sumir la falta de suports per aprovar els seus pressupostos i 
que el va abocar a convocar eleccions, va planificar unes des-
peses en inversions publicitàries estatals per valor de 225 mi-
lions d’euros per a 2019, any en el que ja s’apuntaven diverses 

cites electorals, incloses les generals, quan es van consignar 
tals partides. Suposava 30 milions més que l’any precedent, un 
15% més.

D’aquesta suma de publicitat governamental, 62.800.000 co-
rresponien a publicitat institucional i la resta -162,2 milions- a 
publicitat comercial. La primera partida (publicitat institucional) 
descendia segons la planificació de l’Executiu socialista un 
12,1% respecte de l’exercici 2018, any compartit amb el Govern 
de Rajoy. Això permetria un estalvi de 8,7 milions a les arques 
públiques.

Però el segon capítol de publicitat estatal, la comercial, havia 
de créixer un 30,7% sobre 2018 fins a arribar als 162.200.000 
d’euros. Això suposava afegir 38,1 milions d’euros a la despe-
sa total en publicitat governamental de signe comercial sobre 
l’exercici precedent. La diferència entre una i altra publicitat, 
emfatitzar accions polítiques o promocionar el turisme, per 
exemple, és indiferent a l’hora d’entrar els diners de l’Estat a la 
caixa dels mitjans de comunicació.

Tal repartiment és poder. I, no en va, la coordinació de tota la 
publicitat estatal està sota el control de la secretaria d’Estat de 
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Comunicació del Ministeri de la Presidència de Govern, la seva 
titular és Carmen Calvo. Això és així per llei des de 2005. Tota 
aquesta gestió es realitza a través d’una comissió presidida per 
Calvo, i recolzada en el Secretari d’Estat de Comunicació, el 
subsecretari de la Presidència, entre d’altres, i un representant 
de cada un dels restants departaments ministerials, tots ells 
amb rang, almenys, de subdirector general o assimilat.

D’altra banda, el fet que el Ministeri de Presidència tingui la 
cartera adjunta d’Igualtat ha suposat que aquest ministeri que 
governa Carmen Calvo hagi tingut un pes especial pel que fa a 
campanyes previstes de publicitat institucional, 8,2 milions, que 
representen el 13,1% del total d’aquesta partida de fons per a 
campanyes en Premsa.

El departament de Presidència de Carmen Calvo, d’acord amb 
el pla de Govern, superava en tal despesa a ministeris com 
Agricultura (7,9 milions) o Economia (7,1 milions). Només li 
avantatjaven en campanyes institucionals Interior (14,1 milions) 
i Hisenda (9 milions). Són els cinc ministeris més gastons en 
publicitar missatges institucionals del Govern central. Copen el 
74,2% de la despesa. Els restants deu ministeris compartien tot 
just un 25,8% del cost total d’inversió institucional.

Però, realment, la peça angular de la inversió publicitària gover-
namental no és la institucional, per més que sumi 62.800.000. 
La part del lleó és la publicitat comercial: 162.200.000. I, 
aquí, novament, una part substancial descansa en el Ministeri 
d’Hisenda, que reparteix 81.300.000 de publicitat a través de 
les diverses societats que controla via SEPI (Correus, Loteries, 
Tragsa, Hipòdrom de la Zarzuela, Navantia, RTVE...). Res a 
veure en suma en el que se li va atribuir per via institucional (9 
milions).

El Ministeri de Foment tampoc es queda curt en matèria de pu-
blicitat comercial: 25 milions que distribueix via Aena, Ports de 
l’Estat, Renfe... Una fortuna enfront del que inverteix en publici-
tat institucional, 1,2 milions. Agricultura suma altres 3,2 milions 
per publicitat comercial, i a això cal sumar-hi campanyes mi-
lionàries de l’àmbit d’Economia com l’anomenada “Jo inverteixo 
aquí” del Tresor (6,8 milions).

És molt o poc gastar 225 milions en publicitat estatal? Els pres-
supostos fallits del Govern socialista donen idea d’usos alter-
natius a tal suma: 180 milions per desenvolupar l’Ingrés Mínim 
Vital, estructurat en un increment de la prestació per fill a càrrec 
per a famílies vulnerables; 25 milions per a ajudes per a menja-
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dor per combatre la pobresa infantil; 330 milions per universa-
litzar l’escola de zero a tres anys, 300 milions per equiparació 
dels permisos de maternitat i paternitat; 220 milions per finançar 
de manera completa el Pacte d’Estat de Violència de Gènere...

Per tant, el cost d’un programa estrella de l’extint Govern so-
cialista podria finançar-se al complet (o duplicar-se) si es des-
tinaran els 225 milions de la publicitat estatal a finalitats com 
la violència de gènere. Però fins i tot un simple retallada, 25 
milions, ja serviria per cobrir les ajudes de menjador de nens 
pobres. (Foto: Argenticias)

Madura la compra programàtica a 
Espanya i augmenta un 24% anual

En 2018, la despesa en programàtica va superar el 20% de la 
inversió total en publicitat digital de les marques a Espanya. 
Avui dia, l’ecosistema en línia representa el 40% dels pressu-
postos de les marques de publicitat. Per aquesta raó, Trade-
lab ha realitzat un estudi de mercat amb la intenció d’analitzar 
l’evolució del mercat durant l’any 2018. Els objectius de l’estudi 
són, d’una banda, avaluar el coneixement d’anunciants i agèn-

cies enfront de la compra programàtica i, per un altre, validar 
les tendències, siguin a nivell de dispositius i formats amb major 
inversió o de la progressió en les inversions en l’any.

Aquests són alguns dels seus resultats més interessants:

• El 73% dels enquestats estima que el seu nivell de coneixe-
ment respecte a la compra programàtica és alt, fins i tot molt alt.
• Les capacitats d’optimització han estat considerades pel 
62,50% dels enquestats com la millor avantatge competitiu
• 3 de cada 5 enquestats consideren que la manca de profes-
sionals que expliquin la compra programàtica és un dels princi-
pals frens a l’hora de madurar.
• Un 60% d’anunciants sondejats té pensat canviar el seu mo-
del d’atribució a curt termini.
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Quant als sectors més madurs en compra programàtica es 
troben el de la automoció, seguit de banca i assegurances i 
mitjans i entreteniment. Pel que fa als formats, després de la 
pantalla, Mobile és el segon en què es realitzen més accions.

La flexibilitat que aporta la compra de mitjans programàtica per-
met una optimització contínua i és un dels aspectes més ben 
valorats per anunciants i agències, mentre que segueixen con-
siderant que la transparència és l’aspecte més inquietant: els 
anunciants aspiren que la publicitat sigui respectuosa amb la 
imatge de la marca. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: BeCool Publicidad)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi complert de Tradelab sobre 
la maduresa del mercat programàtic. CLICAR AQUÍ 

Tendències, tecnologies i prioritats 
de publicitat que conformaran la 
indústria el 2019
En 2018, la despesa en programàtica va superar el 20% de la 
inversió total en publicitat digital de les marques a Espanya. 

Avui dia, l’ecosistema en línia representa el 40% dels pressu-
postos de les marques de publicitat. Per aquesta raó, Trade-
lab ha realitzat un estudi de mercat amb la intenció d’analitzar 
l’evolució del mercat durant l’any 2018. Els objectius de l’estudi 
són, d’una banda, avaluar el coneixement d’anunciants i agèn-
cies enfront de la compra programàtica i, per un altre, validar 
les tendències, siguin a nivell de dispositius i formats amb major 
inversió o de la progressió en les inversions en l’any.

La publicitat digital és un negoci impulsat pel canvi. Per en-
tendre millor l’impacte d’aquest canvi durant l’any següent, IAS 
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Integral va preguntar a més de 900 professionals de tots els 
racons de la indústria sobre els reptes que enfrontaven el 2018, 
les oportunitats en l’horitzó que consideren més importants i 
com aquests factors impulsaran la indústria canvi global a 2019.

Privadesa de dades: 
La regulació no es detindrà en GDPR; els professionals antici-
pen la normativa de privacitat de dades més estrictes a tot el 
món i el 74% dels enquestats hi està d’acord; la normativa de 
privacitat ocuparà més la seva atenció el 2019.

Reconeixement: Els professionals dels mitjans de comunica-
ció digitals continuen reclamant inversions significatives en una 
mesura precisa per al 2019; la necessitat d’atribuir un ROI clar 
segueix sent el major conductor de despesa de marca per se-
gon any consecutiu.

Arriba l’OTT: S’invertiran més diners en OTT, però els mitjans 
digitals i els professionals volen més educació sobre com fer-
ho de manera efectiva per aprofitar el poder de la OTT, com a 
empreses de dispositius més connectats, mentre els fabricants 
de televisors augmenten les seves ofertes d’anuncis a través 
de televisors intel·ligents.

Seguretat de la marca en l’àmbit social: Els professionals 
de la indústria consideren la seguretat de la marca en matèria 
social molt important, i encara estan dividits sobre si la trans-
parència i els seus reptes reduiran els pressupostos socials

Seguretat de la marca al comerç electrònic: Tenint en comp-
te l’estat de seguretat de la marca a les plataformes de xarxes 
socials com Facebook i YouTube, i la quota d’Amazon del digital 
dels EUA, queda clar que el mercat d’anuncis ha de créixer. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Il·lustració: Integral Ad Science)

NOTA: Oferim als lectors l’informe Pols de la indústria: Tendèn-
cies, tecnologies i prioritats de publicitat que conformaran la indús-
tria el 2019, realitzat per IAS Integral Ad Science. CLICAR AQUÍ

Santander i BBVA copen la inversió 
publicitària a la gran banca

La gran banca va invertir l’any passat 1.415 milions d’euros en 
publicitat i promocions a Espanya, xifra molt similar a l’executada 
en 2017, quan va ser de 1.496 milions d’euros; segons reflec-
teixen els informes anuals dels cinc bancs de l’IBEX. Però cal 
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tenir en compte que el comportament de les principals entitats 
financeres espanyoles va ser molt desigual l’any passat.

Caixabank i Bankinter van incrementar els seus pressupostos 
publicitaris a ritme de doble dígit en 2018, mentre que els més 
grans -Banc Santander i BBVA- van disminuir la seva despesa. 
En qualsevol cas, el Banc Santander segueix sent amb mol-
ta diferència l’entitat financera que més inverteix en publicitat i 
promocions a Espanya, partida a la qual va destinar 646 milions 
d’euros l’any passat. Només Telefónica té un pressupost publi-
citari més gran entre les empreses de l’IBEX (supera els 1.000 
milions d’euros). No obstant això, l’entitat presidida per Ana Bo-
tín va disminuir un 15% la seva inversió publicitària respecte a 
2017. De fet, la despesa de l’any passat és el menor del banc 
en els últims cinc exercicis.

La segona entitat per inversió publicitària és el BBVA, que tam-
bé porta reduint aquest pressupost els últims anys. En 2018, 
la partida va ser de 336 milions d’euros, un 4,5% menys que 
l’any anterior. I és un 18% menys que el 2016. El camí contrari 
l’està prenent Caixabank, que va invertir l’any passat 170 mi-
lions d’euros, un 19% més que el 2017. Aquesta xifra suposa 
un 60% més que el 2014.

També està seguint aquesta mateixa estratègia Bankinter, que 
va augmentar el seu pressupost publicitari l’any passat un 13%, 
a l’arribar als 105 milions d’euros. Respecte a fa cinc anys, és 
també la segona entitat que més creix (+ 54%). Gràcies a aques-
tes dues entitats, la inversió publicitària de la gran banca ha po-
gut créixer en 2018 un 5% en comparació amb cinc anys enrere.

Un pressupost similar al que fa servir Bankinter és el del Banc 
Sabadell, que l’any passat va destinar a la publicitat 107 milions 
d’euros, un 1% més. Bankia, per la seva banda, té un nivell 
d’inversió en publicitat inferior als seus competidors (el màxim 
accionista és l’Estat), amb 51 milions d’euros. És, però, un 10% 
més que el 2017. (Font: Dircomfidencial)

Media Sapiens s’adjudica el 40% dels 
contractes de l’acord marc publicitari 
de l’Administració central
Media Sapiens ha guanyat el 40% dels concursos públics publi-
citaris que ha licitat l’Administració General de l’Estat a través 
de l’acord marc que va entrar en vigor al març de l’any passat. 
El pool d’agències de l’Executiu central està compost per 14 
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signatures. En aquest any de vigència, l’agència de mitjans diri-
gida per Guillermo Hernández ha guanyat set comptes dels 18 
licitats. L’últim, fa tot just una setmana, adjudicat pel Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benestar Social per a la campanya de 
sensibilització davant de la pseudoterapias i pseudociències, 
valorada en un milió d’euros.

En total, els set contractes adjudicats a Media Sapiens en 
aquest últim any estan valorades en 9 milions d’euros. Aquests 
9 milions d’euros s’acosten a la facturació de la companyia del 
2017, quan va arribar als 14 milions d’euros i un benefici de 
353.000 euros. Media Sapiens és l’única agència de mitjans 
sancionada que ha estat adjudicatària en el nou acord marc 
publicitari, ja que ni Carat, ni Persuade Comunicación (Yme-
dia no forma part de l’acord marc) han guanyat cap compte de 
l’Administració General de l’Estat en aquest últim any. Després 
de Mitja Sapiens, l’agència que està guanyant més contractes 
amb el nou acord marc és Equmedia, també amb set comptes. 
Tot i que en el seu cas estan totes ells valorades en 7,3 milions 
d’euros. (Font: Dircomfidencial)

L’Ajuntament de Barcelona iniciarà a 
l’abril l’elecció de les seves agències 
de mitjans

L’Ajuntament de Barcelona té previst iniciar a l’abril el concurs 
públic per elegir els seus agències de mitjans, que prestaran els 
seus serveis com a màxim tres anys. El Consistori ja va esco-
metre un procés similar a l’any 2017, en què va acabar triant a  
Carat, Havas Media i Zenith Media com les seves agències de 
mitjans per als dos anys següents.

L’Ajuntament de Barcelona inverteix cada any en publicitat ins-
titucional uns 10 milions d’euros, amb la qual cosa s’estima que 
les agències guanyadores gestionaran 30 milions d’euros en 
els tres anys de durada que pot arribar com a màxim el con-
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tracte. En aquesta ocasió, la institució pública té pensat establir 
dos lots per al seu acord marc publicitari. El primer fa referència 
a les campanyes multimèdia, que està valorat en 9,7 milions 
d’euros anuals; i el segon a les digitals, de 300.000 euros.

D’acord amb les dades de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va 
invertir 9,8 milions d’euros en publicitat. D’aquesta xifra, els dia-
ris impresos i Internet van rebre una quantitat en cadascuna de 
les categories de 3 milions d’euros. A les revistes i a la ràdio se 
li van assignar 1,2 milions en els dos casos, a l’exterior 600.000 
euros i a les televisions uns altres 400.000 euros. (Font: Dir-
comfidencial – fotografia: cuartopoder)

L’Assemblea de Madrid veta per 
unanimitat la publicitat sobre jocs 
d’atzar i apostes als mitjans públics
L’Assemblea de Madrid ha aprovat que Ràdio Televisió Madrid 
no emeti en cap horari publicitat que promogui el joc en línia , 
els salons de joc o les cases d’apostes. Es tracta d’una modifi-
cació de la normativa vigent que regula Ràdio Televisió Madrid 
a proposta del grup parlamentari de Podem a l’Assemblea de 

Madrid, que va registrar a mitjans de gener una proposició de 
Llei per a prohibir la publicitat d’apostes i joc en línia a Telema-
drid, ja que la regió “està a la cua del control del sector del joc 
i les apostes a Espanya”, informa la mateixa cadena pública 
madrilenya.

La reforma prohibeix qualsevol tipus de publicitat sobre jocs de 
d’atzar i apostes que promoguin, directament o indirectament, 
aquest tipus d’activitats, independentment de l’horari o la con-
creta programació de la qual es tracti. La iniciativa va ser trami-
tada en lectura única i va tirar endavant per unanimitat. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia).
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Xifrat extrem a extrem i missatges 
autodestruibles, les promeses de 
Facebook a la privacitat
Per The Verge

En un article de 3.000 paraules publicat al seu bloc, Mark Zuc-
kerberg, CEO de Facebook, ha anunciat una sèrie de canvis per 
a les aplicacions que componen la companyia amb la finalitat de 
crear una plataforma de comunicació centrada en la privacitat. El 
fundador de la tecnològica preveu que en un futur els usuaris facin 
servir cada vegada més les aplicacions de missatgeria directa i els 
grups privats, a més de publicar contingut en una xarxa social. Per 
això ha assenyalat la posada en marxa de certes mesures que 
assegurin als usuaris la privacitat en les seves comunicacions.

La primera d’elles, el xifrat d’extrem a extrem dels missatges 
llançats des de Facebook Messenger i Instagram. Acció que 
ja va implantar a Whatsapp en 2016, davant les fallades de 
seguretat detectades en anys anteriors, i que impedeixen a 
tercers accedir al contingut dels missatges enviats a través de 
l’aplicació. No obstant això, Zuckerberg ha assenyalat el prin-
cipal problema que això podria comportar. “Quan milions de 
persones fan servir un servei per connectar-se, alguns d’ells 
l’utilitzaran per coses veritablement terribles com l’explotació 
infantil, el terrorisme i l’extorsió”, ha escrit. Com a solució ha 
assegurat estar treballant en un sistema que permeti detectar 
patrons d’activitat per tal de detectar als usuaris sospitosos. “O 
a través d’altres mitjans, fins i tot quan no puguem veure el 
contingut dels missatges”, assenyala.

El fundador de la xarxa social ha informat també de la intenció 
d’eliminar els missatges continguts en les seves aplicacions de 
missatgeria de manera automàtica. “Els missatges podrien ser 
esborrats després d’un mes o un any, el que reduiria el risc de 
que els teus missatges ressorgeixin i t’avergonyeixin més tard”. 
I ha anunciat la possibilitat que les comunicacions desapare-
guin en qüestió de minuts o segons.

NOVES EINES

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-privacy-focused-vision-for-social-networking/10156700570096634/
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De la mateixa manera ha promès limitar la quantitat de temps 
que emmagatzema les metadades dels missatges. I evitar guar-
dar-los en centres de dades situats en països on els mateixos 
podrien veure’s compromesos per la ingerència governamental.

El canvi més notable per als usuaris serà la incorporació de Fa-
cebook Messenger, Instagram Direct i WhatsApp en una única 
plataforma que reuneixi els missatges transmesos des de les 
tres aplicacions. Així es podrà respondre a una missiva rebuda 
des de qualsevol de les aplicacions des d’un únic lloc.

D’acord amb Zuckerberg, la plataforma estaria llista per a co-
mençaments de 2020 i podria estendre la seva funció als SMS. 
Segons fonts del diari nord-americà The New York Times, les 
tres aplicacions compartirien una mateixa base de dades, tren-
cant així la promesa realitzada anys enrere, quan la companyia 
es va comprometre a no barrejar la informació de WhatsApp 
amb Instagram i Facebook. (Infografia: TNW)

NOTA: Podeu veure i escoltar les declaracions de Mark Zucker-
berg  en aquest enllaç.

Eines per contrastar les fake news

Núria Segura ens porta des de Report.cat una interessant in-
formació que ens reporta a YouChek per trobar eines per con-
trastar les kafe news. Lorenzo Marini, de YouChek, -portal que 
ajuda als periodistes a trobar fonts expertes i als experts a 
guanyar visibilitat als mitjans- ressalta que el primer que cal fer 
és buscar la informació al cercador Google. Això ens servirà per 
veure on s’ha publicat i si aquells llocs on apareixen són fonts 
verídiques o creïbles. Així mateix, la companyia PreceptMedia, 
de la qual és cofundador, també està desenvolupant un meme-
Chek, una app i web per verificar memes. Per Marini, habituat 
a contrastar informacions, aquestes són eines que ens poden 
ajudar per corroborar notícies:

NOVES EINES
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Duke Reporte’s Lab  és un mapa interactiu on pots clicar a 
qualsevol país del món i et diu quines webs existeixen en aquell 
lloc que s’han especialitzat a detectar fake news o contrastar 
informacions.

Chek de Meedan  és una plataforma on es pot enviar informa-
ció perquè sigui verificada per bots. Per contrastar imatges i la 
seva procedència existeix tant Google Images  com TinEye, 
que donen l’opció d’incloure un URL o bé pujar una imatge de 
l’ordinador i et diuen on es va publicar per primer cop.

Invid  serveix per contrastar vídeos i conèixer la seva proce-
dència. Aquest instal·la un pluggin en l’extensió al buscador. 
Llavors, si s’obre, permet enganxar un URL d’un vídeo de You-
tube, Facebook o Twitter, del qual busca informació. Dona de-
talls de les imatges com quan es va penjar, on i el tipus de 
llicència, així com canal o compte on es van publicar.

NewsGuard, del diari The Guardian, Decodex, de Le Monde, i 
Maldita són webs on es pot enviar una informació dubtosa i els 
seus periodistes especialistes de fack checking corroboren si 
aquesta és falsa o no. A més, donen la possibilitat que l’usuari 
s’instal·li una extensió en els buscadors de Google i, en el cas 

de Decodex i Maldita, també a Firefox. Amb això, les tres pla-
taformes alerten als usuaris quan una web és poc fiable. (Font: 
Report.cat – Il·lustració: DelSol)

Ja és possible verificar la inversió 
publicitària en l’entorn 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. Conscients 
d’això, Integral Ad Science (IAS) acaba d’integrar en la seva 
eina global de verificació una nova funcionalitat per a les apli-
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cacions 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 aplica-
cions 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, i s’estima 
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.

L’eina ofereix una sòlida protecció enfront del frau en la com-
pra de mitjans. Per això, entre altres qüestions, permet utilitzar 
una segmentació prèvia a la compra per dirigir-se als inventaris 
programàtics de més qualitat. I compta amb un bloqueig d’apps 
perilloses gràcies a una tecnologia que combina algoritmes 

amb la Intel·ligència Artificial per identificar patrons de frau. Així 
com amb processos d’anàlisi off line amb els quals es verifica 
el codi de les aplicacions mòbils, que detecten components o 
activitats sospitoses o malintencionades. (Font: La Publicidad – 
il·lustració: MarTech Series)
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Google forma a periodistes i partits 
polítics espanyols davant de la 
desinformació
Per Dircomfidencial

Espanya es juga el seu futur polític en les pròximes setma-
nes. Davant les eleccions general del 28 d’abril, el proble-
ma de la desinformació ha entrat de ple en la precampanya. 
L’experiència dels processos electorals més recents fan pensar 

que la propagació de rumors digitals augmentarà a mesura que 
s’acosti la data de la convocatòria, i amb ella la pressió sobre 
les grans plataformes digitals.

Google, una de les tecnològiques posades en el disparador, és 
totalment conscient de la rellevància d’aquestes convocatòries. 
La companyia nord-americana ha respost a l’atenció posada 
sobre ella col·laborant directament amb les forces implicades 
i centrant els seus esforços per combatre la desinformació en 
dues àrees: d’una banda, en un major control sobre la informació 
política i, de l’altra, en la formació a periodistes i partits polítics.

El primer punt del pla d’acció fa referència a la bateria de me-
sures anunciades per Google a finals de novembre, de cara 
a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 26 de maig. 
Un dels principals mecanismes consisteix a informar sobre les 
entitats que estan darrere dels anuncis relacionats amb partits 
polítics, candidats o temes de campanya. Ara bé, a Espanya, a 
diferència d’Europa, no es publicarà un informe de Transparèn-
cia d’Anuncis Electorals de la UE en què els usuaris puguin 
esbrinar qui està pagant aquesta publicitat, ni els diners gas-
tats. En canvi, sí que col·laborarà de la mà de les comissions 
electorals, per brindar als votants informació sobre com i on 
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votar en les pròximes cites electorals (europees, nacionals, au-
tonòmiques i municipals).

La companyia ha basat la seva estratègia en dotar els partits de 
tots els recursos necessaris perquè ells mateixos puguin com-
batre els rumors que els afectin. D’altra banda, Google ha estat 
cooperant amb organitzacions polítiques i d’informació per ofe-
rir suport a l’hora de verificar notícies a Internet. Amb aquesta 
finalitat, ha estat desenvolupant tallers de formació tant a perio-
distes com a membres de l’equip de comunicació i estratègia 
digital del PSOE, PP, Podem, Ciutadans i Vox.

Aquestes trobades han girat entorn del fact checking. Així, les 
formacions amb els periodistes, tant espanyols com de la resta 
del món, han estat centrades en la utilització d’eines de verifi-
cació de la plataforma, com són la recerca avançada o compro-
vació d’imatges mitjançant la recerca inversa

Respecte al treball realitzat amb les formacions polítiques i en-
focat a les pròximes cites electorals, Google ha posat l’accent 
en qüestions com la verificació dels seus canals de Youtube, 
el funcionament del project shield (que busca prevenir atacs 
DDoS) o la verificació en dos passos.

Al contrari que Facebook, que en la seva reunió amb les princi-
pals formacions polítiques no va plantejar cap solució davant de 
la propagació de notícies falses, Google ha volgut transmetre 
des del primer moment la sensació que sap el que fa. La com-
panyia ha basat la seva estratègia en dotar els partits de tots 
els recursos possibles perquè ells mateixos puguin combatre 
els rumors que els afectin. Almenys en la part que afecta al seu 
negociat. La part de les xarxes socials, per tant, queda en mans 
de Facebook i Twitter. (Infografia: Hacker News Bulletin)

El Govern de l’Estat crearà un organisme 
per dictaminar quines notícies són 
falses
El Govern espanyol afirma ha-
ver activat un òrgan que té com 
a principal missió combatre la 
desinformació a les eleccions. 
Una dada important és que 
estarà integrat a la Moncloa, i 
asseguren que comptarà amb experts del Departament de Se-
guretat Nacional, de la Secretaria d’Estat de Comunicació i de 
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diversos ministeris. No oblidem que en les passades eleccions 
nord-americanes les fake news van tenir bastant a veure amb 
el seu resultat, marcant un abans i un després en la història de 
plataformes com Facebook.

Per la seva banda, el Govern espanyol reconeix que a dia d’avui 
no hi ha mètodes que garanteixin la detecció de notícies falses: 
“Estem començant. De moment no hi ha eines informàtiques 
que garanteixin la detecció de les trucades fake news. Estem 
demanant a empreses d’alt nivell que treballin en programes 
que les detectin, però no és senzill”. Són declaracions d’una 
font de La Moncloa a El País. A més d’aquesta unitat, també 
hi ha un grup de persones (coordinades per La Moncloa) que 
s’encarrega de rastrejar les xarxes socials a la recerca de no-
tícies falses.

Afirmen que “s’analitza cas per cas”, i això vol dir que no hi ha 
un protocol fix d’actuació. Per exemple, en alguns casos diuen 
que serà millor no fer res per no “inflar la bola de neu”, men-
tre que en altres ocasions es podria arribar a contactar amb 
la premsa tradicional perquè emetin un comunicat. Sabent tot 
això, els usuaris i votants també tenen la responsabilitat de 
prendre amb cautela tot el que es trobi a les xarxes socials du-

rant el període electoral (sobretot si es torna a compartir). (Font 
i fotografia: Genbeta)

Els camins cap a la subscripció

Una investigació de l’American Press Institute ajuda als editors 
a entendre millor als consumidors de notícies que també s’han 
vist atropellats pel canvi del periodisme. El camí cap a la subs-
cripció és lent:

• Hi ha fins a nou segments diferents de consumidors amb mo-
tius molt diferents per convertir-se en subscriptor.
• També és essencial saber que els nous subscriptors triguen 
diversos mesos o fins i tot un any a utilitzar el producte de forma 
gratuïta abans que estiguin llestos per subscriure
• Les persones entenen molt poc sobre alguns termes i pràcti-
ques comuns del periodisme, per això els editors han de saber 
explicar-les bé. 

Una iniciativa API que pot ajudar els editors a agilitzar aquest 
camí és Metrics for News, amb mètriques basades en un funnel 
que li indiquen quin tipus de contingut adquireix i reté subscrip-
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tors. Metrics for News és un programa que API ha desenvolupat 
a mida per donar a les editorials dades d’anàlisi que il·lustrin 
les seves decisions editorials i els seus models de negoci. La 
versió més recent ha afegit mètriques basades en l’embut que 
indica quins tipus de contingut adquireixen i conserven els 
subscriptors. També ha afegit un enfocament a l’anàlisi de les 
principals prioritats estratègiques del  mitjà. I han creat taulers 
que s’adapten a diferents rols (un autor, un editor d’equips, un 
gestor, etc.). Tot això ha estat dissenyat per posar mètriques 
significatives, comprensibles i aplicables davant de les perso-
nes adequades. Per conèixer Metrics for News només accedir 
a aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’Ara Balears es transforma en un 
setmanari

A partir del 6 d’abril, l’Ara Balears inicia una nova etapa en què 
l’edició en paper es transformarà en un setmanari que es podrà tro-
bar als quioscos de les Illes durant tota la setmana. La nova publi-
cació creixerà fins a 112 pàgines, inclourà els suplements Llegim, 
Criatures i Diumenge, i també reservarà més espai per a l’opinió i 
revisarà l’estructura de seccions per fer-la més àmplia i flexible.

Per una altra banda, l’edició digital també es reforçarà amb 
l’objectiu d’oferir als lectors més continguts propis. Aquesta 
nova oferta respon a la voluntat d’adaptar-se a les noves ten-
dències de consum d’informació, que és majoritàriament a tra-
vés d’Internet i busca en els mitjans impresos una visió més 
profunda. L’Ara Balears continuarà amb la mateixa línia editorial 
que ha mantingut fins ara, amb una atenció especial a tot allò 
que afecti la llengua, la cultura i altres aspectes com la política, 
el territori o les desigualtats socials. (Font: Redacció AMIC)

La Generalitat promou l’ús de l’aranès 
als seus webs i entorn institucional

El Govern ha acordat impulsar la presència de l’aranès en 
l’àmbit institucional digital de la Generalitat. Així doncs, incor-
porarà progressivament l’aranès en els webs del president i del 
Govern en tots aquells continguts estables de caire institucional 
i històric, com a opció lingüística clarament visible i accessi-
ble. L’Executiu establirà un programa de treball específic per 
avançar en la incorporació de la versió en llengua aranesa, en 
els tràmits i serveis oferts pels diferents departaments de la 
Generalitat al web corporatiu. D’altra banda, s’incorporaran en 
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aranès aquells continguts dels webs corporatius de la Genera-
litat i del seu sector públic que estiguin específicament relacio-
nats amb l’Aran. També es farà versió aranesa de les notícies i 
informacions que afectin especialment aquest territori.

El Govern també preveu publicar els continguts dels canals ofi-
cials d’informació i comunicació en les diferents xarxes socials 
en aranès quan aquests afectin o estiguin directament relacio-
nats amb l’Aran; i incorporarà la versió en aranès de les prin-
cipals campanyes institucionals de caire general, especialment 
en aquells formats adreçats a mitjans digitals. Aquestes accions 
s’ampliaran a altres continguts a mesura que els recursos lin-
güístics ho permetin. (Font: Comunicació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes

Introducción a la web 3.0.: la web semántica y sus nuevas 
aplicacions.- Barcelona. Dimecres 20 de març (de 09:30h 
a 14:30h) - Web 3.0 és el terme que s’utiliza per descriure 
l’evolució de l’ús i la interacció 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 l’utilizació i la propagació. Pilar Yépez 
explicarà com treure-li el màxim partit en aquest curs. 

Tècniques avançades de periodisme escrit.- Barcelona. Di-
vendres, 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.

Creació de vídeos professionals amb el mòbil.- Barcelona. 
Dilluns 25 de març (de 15:30h a 19:30h). Manresa. Dimarts 26 
de març (de 09:30h a 13:30h) - Els participants en aquest curs, 
impartit per Jordi Flamarich, aconseguiran que els seus enre-
gistraments amb el mòbil o la tauleta deixin de semblar ama-
teurs i aprendran a elaborar peces amb qualitat professional, 
aptes tant per difondre a través de mitjans com per satisfer les 
necessitats audiovisuals de la seva organització o client.
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Introducció a l’Analítica Web.- Barcelona. Dimarts 19 i 26 de 
març (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, dirigit per Pilar Yé-
pez, comprendràs les bases de l’analítica web, coneixeràs les 
principals mètriques i el seu significat i sabràs com funciona la 
principal eina de l’analítica web, Google Analytics i quines són 
les seves possibilitats.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dimecres 20 i 27 de març (de 09:30h 
a 14:30h) - Aquesta formació, dissenyada per Josep M. Bru-
gués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb 
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un 
altre tipus d’audiència.

Redacció de discursos.- Tarragona. Dijous 21 de març (de 
09:00h a 15:00h) - A través d’aquesta formació, a càrrec de 
Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els aspectes for-
mals a tenir en compte a l’hora de redactar un discurs i, alhora, 
aprendran tècniques per generar empatia entre l’auditori, des-
pertar interès i fer que els missatges clau siguin memorables.

¿Com treballa un reporter freelance?.- Girona. Dimarts 26 
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.

Com crear infografies para redes sociales.- On line. Del di-
jous 28 de març a l’11 d’abril (10 hores) -  Aquesta formació, 
dirigida per Jordi Català, ensenya a crear infografies per millor 
la comunicació a les xarxes, buscant la viralitat i el posiciona-
ment. Aprendrem com funcionen: Visme, Piktochart, Infogram, 
Venngage i Canva, practicant amb un projecte infogràfic propi.

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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“Blockchain” i periodisme, o com 
reinventar els mitjans (i guanyar 
diners)
Per  Esther Paniagua / Retina – El País Digital

  

“En un moment en què la indústria del periodisme està lluitant 
per mantenir-se, Civil proposa una solució radicalment nova 
per a la sostenibilitat: una xarxa global formada per redaccions 
independents i per aquells que els donen suport, de propietat 
cooperativa”. Així es presenta aquesta plataforma, creada sota 

el paraigua de la companyia blockchain ConsenSys, liderada 
pel cofundador de la moneda digital Ethereum, Joseph Lubin. 

“Civil neix per fer front als problemes de titularitats i de model 
de distribució actuals dels mitjans de comunicació”, assegurava 
Matt Coolidge, cofundador de Civil, durant la presentació de la 
plataforma al Centre d’Innovació de BBVA a Madrid. “No és ve-
ritat que no hi ha diners a la indústria periodística, el problema 
és que està concentrat en unes poques empreses de tecnologia, 
especialment Google i Facebook”, afegia. En la seva plataforma 
-diu Coolidge- això s’evita amb un model d’economia circular on 
són els beneficis es dirigeixen a millorar l’experiència d’usuari. 

Civil és una xarxa d’organitzacions de notícies, grans i petites, 
alineades a un nou model de negocis basat en la moneda digi-
tal. La seva meta és sumar un total de 1.000 redaccions en el 
primer any. Fins al moment compten amb una mica més d’una 
vintena -amb seu a Estats Units i Llatinoamèrica- de periodistes 
procedents de publicacions com The New York Times, The New 
Yorker, LA.Times, Denver Post, NYT o Politico.  

Una d’aquestes redaccions és Colorado Sun, creada -amb el 
suport de Civil- per un equip de periodistes provinents del diari 
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Denver Post entre els quals es troben la premi Pulitzer Dana 
Coffield. “Colorado ens necessita. Han desaparegut centenars 
de llocs de treball al món del periodisme en els últims 10 anys, 
el que es tradueix en moltes històries no explicades, delictes i 
crims no exposats, poderosos no controlats i bones persones 
no reconegudes”, assegura a El País Retina Larry Ryckman, 
director d’aquest nou mitjà.

Per què van decidir aliar-se amb Civil? “Era un soci ideal, ja 
que vol servir com a plataforma, no com a editor. És a dir, no 
té veu sobre el contingut”, afirma. A més, els ha proporcionat 
fons i també suport tècnic i comercial per ajudar-los a enlairar-
se, cosa que Civil ofereix com a incentiu als emprenedors que 
s’alien amb la plataforma per crear els seus mitjans. Tant ells 
com la resta de redaccions que s’uneixen a Civil han d’invertir 
almenys 1.000 dòlars en tokens CVL per a la governança de la 
plataforma.

Ryckman destaca alguns dels avantatges de blockchain per als 
mitjans: “Proporciona una gran seguretat per al nostre contin-
gut, garanteix una major transparència per a nosaltres i per als 
nostres lectors i facilita que els aquests puguin donar suport 
directament a Colorado Sun i als seus periodistes”, comenta. A 

més, creu que la cadena de blocs serà particularment important 
per als reporters en altres parts del món on els governs podrien 
veure’s temptats a tancar servidors i a castigar-los.

També s’ha unit a la xarxa l’agència de notícies Associated 
Press (AP), que lliurarà el seu contingut a Civil perquè les re-
daccions de l’ecosistema accedeixin directament a ell. Block-
chain permet a AP solucionar un problema fins ara no resolt: la 
traçabilitat de les seves informacions per conèixer com es difo-
nen i garantir que es compleixen els drets d’autor. Amb aquest 
sistema d’identitat i autoria provades es pot saber a qui pertany 
cada contingut publicat.

Model de negoci
Tal com comenta Úrsula O’Kuinghttons, responsable d’Civil a 
Espanya, Civil te tracta d’intermediari, adaptar periodisme als 
nous temps i reinventar el seu model de negoci. Blockchain 
permet, per exemple, comptar amb uns termes de llicència de 
contracte intel·ligent: drets i durada de termes automàticament 
executables, juntament amb un millor seguiment d’ús al web.

“Intentem ser la primera aplicació blockchain de consum amb 
impacte. No aspirem a fer-nos rics sinó a ser útils”, assegu-
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ra Coolidge. Per això remarca el fet que Civil és un ecosis-
tema i que el seu principal valor és l’accés a ell, facilitant les 
col·laboracions entre redaccions per a, per exemple, realitzar 
investigacions periodístiques. La plataforma integra també pro-
cessos de gamificació, mitjançant reptes que ofereixen recom-
penses per pujar contingut de qualitat.

Però el que Coolidge destaca com “realment diferent i únic” de 
Civil és el fet que el seu control estigui representat per la pro-
pietat dels tokens CVL. “Cal aclarir que, deixant de banda la 
inversió inicial de 1000 dòlars, ni les redaccions que estan a 
Civil ni els seus clients han d’operar en criptodivises. Espera, 
però, que en un futur es realitzin cada vegada més transaccions 
mitjançant monedes CVL. El cofundador de Civil assenyala que 
no estan tractant d’inventar la roda sinó d’introduir un nou mo-
del econòmic que afegeixi incentius. 

Garanties ètiques
Un altre punt fort de Civil són els incentius per al comportament 
ètic. Per ser part de la xarxa, cada redacció ha de signar la 
“Constitució” o codi de conducta de la plataforma, dissenyada 
per garantir la fiabilitat dels seus continguts i per recompensar 
el discurs de qualitat en la comunitat. “Significa enviar un mis-

satge molt poderós als teus lectors que t’estàs prenent la teva 
feina molt seriosament”, sosté Coolidge.

Aquest codi descriu els estàndards i les regles d’autogovern. 
Està conformat per un consell d’experts internacionals com 
Matt Thompson, editor de Atlantic Magazine; Emily Bell, profes-
sora de la Universitat de Columbia; Sue Gadner, exdirectora de 
la Fundació Wikimedia; Elen Goodman, professora a Rutgers 
University; Maria Ressa, directora de Rappler o Javier Moreno, 
editor d’El País Amèrica.
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Perspectives wellcomm 2019
Per Miquel Pellicer, director d’Estratègia i Comunicació del 
Grup Lavinia / Perspectivas de la Comunicación

  
El departament de R+D de la BBC ha proposat recentment en 
un informe diferents formats per superar el que denominen les 
800 paraules, la mesura dominant en les notícies online a la 
majoria de mitjans de comunicació. El que la BBC intenta defi-
nir a Beyond 800 words és un conjunt de noves narratives en 
un context audiovisual en què podem produir continguts audio-
visuals multiplataforma, transmedia i desenvolupats per a tot 
tipus de públics.

La idea és fer front a la retenció de consumidors a través de 
formats que s’adaptin millor a les plataformes tecnològiques. 
Els formats proposats pels investigadors de la televisió pública 
britànica optimitzats als hàbits i contextos dels usuaris. Vídeos 
curts i verticals, històries horitzontals, formats de lectura llarga, 
newsletters, chatbots, visualització de dades, realitat mixta, són 
algunes de les propostes definides per la BBC. Noves fórmules 
al servei de noves realitats. Adaptar-se o morir.

Però la cosa ja no va només de formats. Curiosament, hem 
anat més enllà del que vaig escriure el 2014 a Perspectives 
wellcomm. ‘Innovació i optimisme’ era la resposta davant els 
dubtes sobre el futur del periodisme. Cinc anys després, les 
respostes transcendeixen al que seran els periodistes i els mi-
tjans de comunicació. Empreses, institucions i mitjans han de 
respondre al que significa la transformació audiovisual. Ja no 
podem parlar simplement de transformació digital.

Els formats, continguts, així com els consums i la transformació 
empresarial s’han d’executar a través del vídeo i de la veu.

Un recent informe de l’empresa tecnològica Cisco afirma que 
el 2020 més del 80% del trànsit a la Xarxa tindrà a veure amb 
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continguts audiovisuals. Per tant, hem de ser capaços de trans-
formar i evolucionar les empreses més enllà dels models de ne-
goci. La qüestió no és quant s’assemblen els mitjans al New York 
Times o el Washington Post, sinó com posem l’accent perquè 
les nostres organitzacions s’assemblin a Netfix, Amazon o Uber. 
Economia de plataformes en una societat en la qual els usuaris 
tenen més poder de decisió, de producció i de distribució.

En l’era de la posverdad, les organitzacions tenen el repte 
de ser veraços i fiables
Cal desenvolupar estratègies en les quals hi siguin presents la 
intel·ligència artificial, els assistents de veu, la realitat augmen-
tada, la realitat virtual, la tecnologia 5G i l’emmagatzematge nú-
vol. I és que ja no es tracta de ser optimistes o innovadors. En 
l’era de la postveritat les nostres organitzacions tenen el repte 
a més de ser veraços i fiables.

Em sembla que segueix sent vàlid el que vaig escriure el 2014 
en aquest sentit: “els periodistes no hem tingut mai un repte 
més gran. No només el de tornar a ser útils als nostres ciuta-
dans, recuperant el nostre paper com a narradors de la realitat i 
vertebrant l’anàlisi més enllà d’interessos polítics o econòmics, 
sinó el de transformar la nostra professió “.

Amb el consum de mitjans mòbils, les expectatives i els hàbits 
d’ús dels consumidors estan canviant ràpidament en aquesta 
era del vídeo sota demanda. Deloitte en el seu recent estu-
di Future scenarios for the TV and video industry by 2030, 
mostra com les plataformes de “vídeo on demand” (VoD) no 
només són plataformes de consum de pel·lícules i sèries, 
sinó que inverteixen en la producció i els drets audiovisuals 
d’esdeveniments globals.

Però no hi ha cap dubte que la transformació audiovisual no 
serà possible sense la innovació. Ull, la innovació de la qual 
parlàvem en 2014 s’ha de convertir en innovació oberta. Això 
és el que Henry Chesbrough, professor a la Universitat de Ber-
keley, defineix com una nova estratègia mitjançant la qual les 
empreses van més enllà dels seus límits i desenvolupen la coo-
peració amb organitzacions o professionals externs. Per asse-
gurar els seus models de negoci i els seus fluxos d’ingressos 
futurs, els mitjans de comunicació i els productors de continguts 
s’han d’obrir a la cooperació i aliances, fins i tot amb competi-
dors directes.

En definitiva, el futur de la comunicació i del periodisme, en 
particular, va en la línia de combinar l’experiència i l’olfacte de 
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Ryszard Kapuściński i Gabriel García Márquez, però també del 
que podem aprendre del propi Chesbrough o de Jef Bezos. I em 
quedo amb alguna cosa que apunta un referent al qual sempre 
cal llegir, Xavier Marcet, consultor d’innovació estratègica: “el 
futur de les empreses es dirimeix en com sincronitzen les seves 
capacitats amb les seves oportunitats”. Seguim transformant. 
(Infografia: Global Investigative Journalism Network)
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Què opina l’internauta?
Per El Publicista

L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació 
ha presentat aquesta setmana la 21a edició de Navegants en 
la xarxa per perfilar l’usuari internauta espanyol i els seus hà-
bits de consum. Les entrevistes finals completes realitzades per 
aquest estudi han estat 19.633, a individus amb edat igual o 
superior a 14 anys. D’acord a l’informe, més de la meitat dels 
usuaris espanyols enquestats percep que la publicitat amb què 
es troben a Internet està dirigida als seus gustos i necessitats, 
cada vegada en un major grau.

És la meitat dels individus enquestats que manifesta “no poder 
viure sense internet al mòbil” (49,3%). Un 45% dels enques-

tats afirma estar “gairebé constantment” connectat d’una ma-
nera activa. Dependents d’internet? Aquells que accedeixen a 
la Xarxa “diverses vegades al dia” conformen la majoria dels 
entrevistats, amb un 89,5%. Pel que fa al temps que passen 
actius, el 66,3% dels internautes afirma utilitzar Internet durant 
dues hores o més al dia.

En aquests percentatges d’accés al web, el telèfon intel·ligent 
segueix sent el dispositiu favorit dels navegants (90,1%) per 
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fer-ho, seguit del portàtil (68,7%), l’ordinador de sobretaula 
(55,9%), la tablet (47,7%) i la televisió (27,1%). En conclusió, 
podríem dir que ens passem enganxats a les pantalles una 
bona part del dia, especialment a la dels nostres telèfons mò-
bils.

Però en què gastem el temps cada vegada que accedim a inter-
net des del nostre smartphone? Quines són les nostres accions 
preferides i més habituals quan tenim el mòbil a les mans? 
Consultar el correu (84,9%) i la missatgeria instantània (78,4%) 
són les activitats que més realitzem amb aquest aparell. El se-
gueixen la navegació en general (76,1%), l’ús de xarxes socials 

(69,7%), la lectura de notícies d’actualitat (65,3%), les consul-
tes o transaccions bancàries (62,6%), la visualització de vídeos 
(60,8%), compartir fotos (44,4%), realitzar compres (43%), es-
coltar música (41,7%) i la ràdio (27%).

Quines són les principals preocupacions de l’internauta? Un 
74,5% mostra preocupació pel poder de les grans empreses 
tecnològiques, dels quals un 49,7% mostra una preocupació 
alta. És per això que en aquesta edició els resultats llançats 
ensenyen un costat més desconfiat de l’usuari, el qual és també 
més gelós amb la seva intimitat que en edicions anteriors. Tam-
bé ha incrementat la inquietud cap al control de les empreses 
(79,7%) i governs (76,6%) a la Xarxa. Les xarxes socials i la 
preocupació que generen també es troba en alça. Un 55,5% 
dels internautes es mostra molt preocupat, i un 80,3% bastant 
preocupat respecte a aquest tema. A més, un 62,5% considera 
que els menors no haurien de poder publicar a les xarxes so-
cials, enfront d’un 16,1% que pensa el contrari.

Les fake news suposen un problema d’especial menció a la nos-
tra societat internauta actual. Un 77,6% dels enquestats està 
a favor de la idea que aquestes conformen un problema greu 
d’internet. D’altra banda, per als navegants la confiança en les 
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notícies en línia és la mateixa que la que mostren cap a altres 
mitjans diferents. En percentatges, un 29,7% confia més en les 
notícies d’Internet, un 30,5% es fia menys i un 39,5% el mateix. 
Però a la xarxa s’aprecia una certa desconfiança cap a les notí-
cies difoses en les RRSS: La meitat dels enquestats consideren 
menys fiables aquestes notícies que les de la resta de la xarxa, 
enfront del 17,7% que les doten de major credibilitat.

D’altra banda, el mòbil se situa per primera vegada com el dis-
positiu més utilitzat per llegir diaris digitals. Un 45,3% dels na-
vegants enquestats en aquesta edició llegeix exclusivament la 
versió electrònica dels diaris (dels quals un 66,8% a través del 
mòbil), mentre que un 80%, exclusivament en paper. Un 39,1% 
llegeix les dues versions i un 14,6% cap.

Internet of Things
Internet ha afavorit que la domòtica s’estengui i evolucioni, ja 
que un de cada quatre internautes (23,6%) té algun aparell con-
nectat a la llar que pot ser controlat a través d’un telèfon mòbil, 
un ordinador o una tablet, per exemple. Els aparells controlats 
per internet instal·lats a la llar més comuns per a la majoria 
dels usuaris són les càmeres de seguretat (8,9%), la calefacció 
(5,4%), els llums (5,2%) i els petits electrodomèstics (4,9%).

D’altra banda, encara que una mica més de la meitat dels nave-
gants (53,6%) no utilitza els assistents virtuals de veu com Siri, 
Cortana o assistents de Google, entre d’altres, un de cada cinc 
enquestats (20%) sí que ho fa amb certa assiduïtat, diverses 
vegades a la setmana amb una major freqüència. A un 22,4% 
els sembla atractiu poder disposar d’aquest tipus d’aparells en 
contraposició amb el 50,1% que no els desperta interès per ara.

La compra en línia és un fenomen que es dóna cada vegada 
amb més freqüència. Més de la meitat dels enquestats (52,7%) 
ha realitzat alguna compra a través d’Internet, un 81,3% en els 
últims 30 dies i un 91,1% en l’últim any. Un 29,9% afirma que 
realitza la majoria de les seves compres a través d’internet. 
No obstant això, els internautes que compren a internet han 
baixat la seva confiança cap a aquesta activitat en l’últim any 
(del 65,6% al 61,5%). Els smartphones tornen a tenir una ve-
gada més un important paper en la compra en línia. D’acord als 
resultats, un 45,7% considera que ha canviat la seva forma de 
comprar, mentre que un 29,4% opina el contrari.

El telèfon mòbil (38,2%) i la Smart TV (35,5%) són els dispo-
sitius preferits per al visionat de continguts televisius a través 
d’internet . Un 45% dels internautes que es connecten a tra-
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vés del televisor ho fan tots o gairebé tots els dies. L’activitat 
fonamental a internet a través d’aquest aparell continua sent 
veure continguts audiovisuals (78,8%), seguida de navegar a 
la web (29,7%) i llegir notícies d’actualitat (13,6%). S’ha triplicat 
el nombre d’abonats a un portal d’internet per visualitzar sèries, 
pel·lícules o canals de TV (25,8% enfront del 9,5% el 2016).

Publicitat en excés
Les principals inquietuds dels internautes consisteixen en el 
excés de publicitat i la velocitat. Un 60,4% considera que hi 
ha “massa publicitat” a l’hora de connectar-se a internet. La 
velocitat (44,1%) de la connexió també és un motiu de preo-
cupació per als enquestats, seguit de la seguretat (40,3%), el 
cost (40,9%) i la infecció per virus o programes espia (23,3%). 
Hi ha una tendència a la baixa pel que fa a l’ús de bloqueja-
dors d’anuncis. Un 49,8% utilitzen aquest tipus de programari 
ocasionalment i en ordinadors, tant portàtils com de sobretau-
la (92,5%), mentre a smartphones ha augmentat el seu ús en 
l’últim any, passant del 24,5% al 30%.

Els motius de l’internauta per deixar d’utilitzar aquest tipus de 
programes? Emprar una publicitat menys molesta i intrusiva 
(67%), la reducció de publicitat (58,5%), que la publicitat consu-

meixi menys dades i no retardi la velocitat de càrrega (31,2%), 
i que la publicitat que els apareix sigui més d’acord amb els 
seus interessos (11,9%). Però, malgrat això, els internautes 
consideren que la publicitat en línia és cada vegada més perso-
nalitzada. El 58,3% dels enquestats perceben que la publicitat 
que veuen en Internet està cada vegada més dirigida als seus 
gustos i necessitats.

Pel que fa a publicitat exterior, el procés de digitalització que 
està vivint el medi en l’actualitat es percep com a positiu per 
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un 45% dels enquestat davant d’un 11,9%, que el considera 
negatiu. Per a un 46,6% resulta interessant poder interactuar 
amb aquest tipus de pantalles digitals mitjançant pantalla tàctil, 
utilitzant el mòbil, etc., en contraposició de 19,7% que opina el 
contrari.

Les xarxes socials atrapen a l’internauta
El 80,5% dels usuaris utilitza les xarxes socials diàriament. Fa-
cebook és utilitzada per un 80,9%, Instagram, per un 51,2%, 
manifestant un alt creixement. Twitter ocupa la tercera posi-
ció amb un 40,9%, havent descendit respecte a l’any anterior 
(46,4%), seguida de Linkdin (27,2%) i Google+ (16,8%). Un 
50,9% dels usuaris fa servir les xarxes socials per més de mitja 
hora al dia, i un de cada cinc (20,9%) els dedica menys de 15 
minuts.

Hi ha una predilecció per les apps gratuïtes (82,9%), mentre 
que un 8,1% afirma haver descarregat apps de pagament. Les 
apps relacionades amb la televisió han augmentat a un 45,8%, 
així com la ràdio (40,4%). La freqüència d’ús també s’ha incre-
mentat, ja que el 31,3% que utilitzen apps relacionades amb 
tv ho fan tots o gairebé tots els dies, i pel que fa a la ràdio, el 
40,8% ho fa amb la mateixa freqüència.

Pel que fa a les preferències de navegabilitat, Google Chro-
me és el navegador utilitzat preferentment per la majoria dels 
internautes (65%), seguit del Firefox (12,2%) i Safari (10,1%). 
Pel que fa als sistemes operatius dels telèfons mòbils, Android 
conserva el seu domini amb una quota del 79,3%, enfront d’iOS 
amb un 17,7% d’internautes que accedeixen a internet des del 
seu smartphone. (Il·lustracions: Fone i El Publicista) 

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors la Infografia Resum 
21è Navegants a la Xarxa. CLICAR AQUÍ  
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Periodistes i altres treballs
Per Vicente Lozano / La Tierra Media – El Mundo

 

La setmana passada. The Wall Street Journal oferia uns 40 
nous llocs de treball en la seva redacció. No és molt si es té 
en compte que el diari dóna feina a gairebé 2.000 periodistes, 
però, a banda que no deixa de ser notícia que un diari augmenti 
la seva plantilla en aquests temps, i encara que no és un feno-
men nou, em van cridar l’atenció les característiques dels llocs 
de treball que requeria el mitjà per a la seva redacció, és a dir, 
implicats en l’elaboració de continguts: “la llista inclou a des-
envolupadors, dissenyadors, gerents, enginyers, especialistes 

en dades i també, fonamentalment, a periodistes. Ells crearan 
contingut original, històries i notícies, i seran un recurs per al 
canvi en les nostres oficines i àrees de cobertura”, diu la nota 
de l’WSJ.

Les noves contractacions es divideixen en cinc grups. Un és 
el de joves audiències, i té els objectius de crear continguts 
específics per a aquest segment emergent i conèixer cap a on 
es dirigeixen els gustos dels lectors que cal incorporar al diari.

El segon equip es denomina Membership Engagement, una 
mena de interacció amb l’audiència, i la seva finalitat és buscar 
productes amb els quals enganxar als lectors. Això va des de la 
recerca de titulars més adequats, fins a la creació de butlletins i 
newsletters, passant els continguts que animin a la participació 
dels lectors al diari.

Un tercer equip es dedica a la innovació i dissenyarà nous pro-
ductes periodístics. El quart està especialitzat en l’anàlisi de 
dades; dissenyarà models predictius sobre les preferències 
de l’audiència. I, finalment, part de les noves contractacions 
s’incorporaran al departament d’ R + D, per investigar sobre la 
Intel·ligència Artificial o les fake news.
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És cert que aquests nous comesos només els pots posar en 
marxa quan tens periodistes que busquen i aconsegueixen no-
tícies que interessen als lectors. És impossible desenvolupar 
comunitat o investigar per on van les noves audiències si no hi 
ha bons continguts. Aquests treballs són part del que suposa 
la digitalització del negoci per a l’empresa periodística i tenen 
com a objectiu oferir un millor producte. I el Wall Street Journal 
-com altres grans diaris- ho pot fer perquè més d’un milió i mig 
de lectors paguen també per l’edició digital del diari. 

Dues conclusions: si vostè vol un periodisme millor, ha de pa-
gar-lo. I si vostè paga, el diari ha d’oferir un periodisme millor. 
(Il·lustració: Variety)
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El finançament públic dels mitjans de 
comunicació a Catalunya
Per Gemma Garcia / Directa.cat

  

Com se sostenen els mitjans de comunicació? Quina part dels 
seus ingressos provenen del finançament públic i fins on es-
tan endeutats? Tot i que periòdicament, l’InCom de la UAB o 
el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) publiquen informes 
que inclouen dades de polítiques públiques de la Generalitat, 
no és fàcil accedir a una mirada àmplia que relacioni les tres 
variables –ingressos, finançament públic de diverses adminis-
tracions i deute. La recerca El finançament públic dels mitjans 

de comunicació a Catalunya, elaborada pel Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Facultat de 
Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barce-
lona –amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya–, que es va presentar dimarts a la seu 
de l’òrgan col·legial a Barcelona– ho posa molt més fàcil.

Marta Corcoy, investigadora de la UAB, va ser l’encarregada 
de presentar els resultats de l’estudi, juntament amb Miguel 
Ángel Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya i Am-
paro Moreno Sardà, directora del Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la ciutadania Plural de la UAB i Joan Manuel 
Treserras, professor especialista en comunicació de la UAB.

De la mostra de 42 mitjans de Catalunya analitzats a l’informe, 
La Vanguardia va ser el que va rebre més finançament públic el 
2017 a través de subvencions, publicitat institucional i contractes 
o convenis amb administracions: pràcticament 5,5 milions d’euros. 
El segueix El Periódico amb 5,4 milions, que l’any anterior havia 
ocupat la primera posició del rànquing, amb 7,3 milions. Tot i la 
proximitat d’ambdós diaris pel que fa a finançament públic, si es 
calcula el total que rep cada conglomerat mediàtic, el Grup Godó 
-que a més de La Vanguardia inclou l’emissora Rac 1, el canal 
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8TV i el diari esportiu El Mundo Deportivo– és, amb diferència, el 
més finançat per les administracions, amb un total de 9.028.385 
milions d’euros el 2017. El Grupo Zeta -amb els diaris El Periódico 
i Sport– va rebre’n 3 milions menys. A la cua, hi ha la Directa, que 
només va rebre 605 el 2016  –de subvenció de la Generalitat pel 
fet de ser una publicació en català– i l’any següent 4.495 euros de 
l’Ajuntament de Barcelona en concepte de publicitat; i El Mundo de 
Catalunya amb 30.444 (2017) i 16.824 (el 2016).

L’informe denuncia que “la cultura de la transparència no ha en-
trat a les administracions”, perquè les autores de l’estudi han to-
pat amb força dificultats per aconseguir una informació correcta 
i completa, un fet que només ha permès presentar uns resultats 
“aproximats “de 42 mitjans. La mostra també permet comparar 
quin percentatge d’ingressos de cada mitjà té un origen públic 
– de la Generalitat, ajuntaments, Consells Comarcals i Diputa-
cions–, però només s’ha pogut fer de forma exhaustiva respecte 
l’exercici de 2016 (del 2017 manquen dades de diversos mitjans). 
Si es té en compte aquesta relació, el rànquing canvia i són di-
versos diaris digitals els que, proporcionalment, reben més diners 
de les arques públiques. A La República el finançament públic 
representa el 65% d’uns ingressos de 176.984 euros -segons el 
registre mercantil-, i a NacióDigital, el 60% de 1.455.574 euros.

En números absoluts, per darrera els dos diaris amb més fi-
nançament públic –La Vanguardia i El Periódico-, hi figura El 
Punt Avui, amb 4,9 milions; TV3-Televisió de Catalunya, amb 
3,5 milions; l’Ara amb 2,9 milions; RAC 1 amb 2 milions i 8TV 
amb 1 milió. Mentre que de 2016 a 2017 l’aportació a El Periódi-
co i a 8TV s’ha reduït; El Punt Avui, TV3 i l’Ara han incrementat 
els ingressos públics; i La Vanguardia i RAC 1 mantenen im-
ports similars d’un any a l’altre.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La publicitat institucional, una via opaca
La principal via de finançament públic dels mitjans és la publi-
citat institucional que, segons l’informe presentat avui, el 2017 
va representar un volum de 30,7 milions d’euros per als mitjans 
analitzats, mentre que les subvencions van sumar 1,1 milions i 
els contractes i convenis, 1,1 milions.

Així i tot, i malgrat que la Llei 19/2014 de Transparència, Accés 
a la informació pública i Bon Govern obliga les administracions 
a publicar el cost desglossat de les campanyes institucionals 
i l’import contractat a cada mitjà, l’estudi denuncia que la nor-
mativa “té un compliment molt inferior”. Per aquesta raó, s’ha 
hagut de sol·licitar informació a través del dret d’accés a la in-
formació pública a les diverses administracions.

Mala salut financera
La majoria dels mitjans de la mostra presenten un endeutament 
total superior al 50% del resultat de l’exercici del 2016, l’any del 
qual s’han obtingut dades de pràcticament tots els mitjans a tra-
vés del registre mercantil: deu capçaleres superen el 75% i vuit 
el 50% de deute. La llista de major endeutament l’encapçala 
8TV (del Grup Godó) amb un 176%, i la segueix la Cadena 
Pirenaica (141%), l’Ara (138%) i La Mañana (130%).

Per la cua, amb més bona salut financera, hi figuren el Diari de 
Tarragona, amb un 11%, Lleida Televisió (18%), El Nou 9 (30%) 
i Canal Terres de l’Ebre (31%). 

“Els mitjans de proximitat juguen un 
paper de control dels governs locals”

D’altra banda, l’AMIC dona informació sobre el debat posterior 
a la presentació de l’estudi: “El finançament públic dels mitjans 
de comunicació. Transparència? Per a què?”, en el qual van 
intervenir la periodista Karma Peiró i el secretari general de 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), Jo-
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sep Ritort. La conversa va estar moderada per la periodista de 
TV3, Fàtima Llambrich.

Josep Ritort, secretari general de l’AMIC, va destacar “el ser-
vei públic dels mitjans públics i la funció pública que fan els 
mitjans privats, ja que ajuden a garantir la qualitat democràtica 
i la diversitat informativa, en especial els mitjans de proximitat 
perquè permeten donar respostes a les necessitats bàsiques 
dels ciutadans i juguen un paper també de control dels governs 
locals”. (Fotografias: AMIC – infografia: directa.cat)
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Finançament públic als mitjans: 
una via necessària que exigeix 
transparència i permanent reflexió
Per Daniel Condeminas i Tejel, consultor en comunicació / Co-
municació21

Aquesta setmana, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha 
acollit la presentació de l’estudi El finançament públic dels mi-
tjans de comunicació a Catalunya, a càrrec del Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB, 
que ofereix una panoràmica sobre el sector de la publicitat insti-

tucional i les polítiques de suport als mitjans del país. De fet, en 
el reportatge sobre la publicitat als mitjans de comunicació de 
proximitat publicat del darrer número de la revista Comunicació 
21 ja es van avançar algunes dades d’interès.

Sens dubte, el contingut d’aquest estudi servirà i molt d’element 
de reflexió sobre els mecanismes de la necessària interven-
ció del diner públic en la sostenibilitat del nostre ecosistema 
mediàtic; que és garantia de pluralisme informatiu i que dona 
solidesa democràtica a la nostra societat. Com hem apuntat 
en alguna altra ocasió, Catalunya no disposa d’un mercat pu-
blicitari propi, sinó que està englobat dins d’un mercat d’àmbit 
estatal, i internacional, que suposa un dels principals factors 
que expliquen que la major part de les inversions publicitàries 
en mitjans consumits a Catalunya no vagin a mitjans catalans, 
aproximadament dues terceres parts.

Cal recordar que hi ha altres diners públics que intervenen en 
els mitjans que es consumeixen a Catalunya, especialment els 
que no tenen la seu al nostre país. Parlo de les campanyes 
de publicitat institucional del Govern espanyol; més de 70 mi-
lions d’euros pressupostats l’any passat. I no oblidem tampoc 
les grans campanyes que destinen algunes de les empreses 
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de l’IBEX 35, que són interpretades pels experts com una eina 
poderosíssima d’influència en la línia editorial de molts mitjans. 
Recordem sinó l’escàs, molt escàs, protagonisme informatiu 
que va tenir l’operació d’espionatge del BBVA a càrrec del co-
missari Villarejo quan va esclatar en alguns digitals… fins que 
l’actual direcció del banc no va començar a donar la seva versió 
per apaivagar l’enorme escàndol que representa el cas.

Pel que fa al propi contingut de l’estudi, n’apunto dues qües-
tions. De la mateixa manera que no s’han relacionat els pres-
supostos de determinats mitjans amb els diners provinents 
d’administracions catalanes, pel fet d’estar integrats en empre-
ses que gestionen altres mitjans, cal apuntar que algunes ca-
pçaleres que han aparegut com a grans beneficiàries de diner 
públic estan integrades també en grups mediàtics, i, per tant, 
seria més ajustat haver calculat el percentatge sobre el total del 
seu pressupost d’ingressos i no sobre el parcial d’una de les se-
ves capçaleres, cosa que les faria caure avall moltes posicions 
de la llista. Com a exemple, podríem citar el grup NacióDigital, 
amb una extensa llista de capçaleres territorials i temàtiques.

I la segona qüestió és el de la transparència de les dades. El 
mateix informe detalla la diferència entre l’accés fàcil a les xi-

fres de la majoria d’administracions –en el cas de la Generalitat 
hi ha un informe anual de les inversions publicitàries segrega-
des exhaustivament mitjà per mitjà– amb alguna altra en què 
l’opacitat ha impedit poder disposar de tota la informació ne-
cessària, com seria el cas de la Diputació de Barcelona. Una 
assignatura pendent per al proper mandat. (Foto: CPC)
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