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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Segons un estudi, l’empetetiment dels diaris locals afecta la política comunitària
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Renfe manté les subscripcions a la premsa de paper

COMUNICACIÓ DIGITAL
El temps en el mercat és un indicador del percentatge de conversió de subscriptors digitals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària a mitjans convencionals enguany un 1,8% 

NOVES EINES
Simplifica al màxim l’aspecte del teu compte de Gmail amb aquesta nova extensió

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els consumidors comprenen, gaudeixen i confien més quan llegeixen informació impresa

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La premsa independent de l’Hospitalet, a debat al Col·legi de Periodistes
TRIBUNA: Què necessitem saber sobre el periodisme del futur
ENTREVISTA: Morel i Salvator: “En termes de credibilitat, la premsa local és millor que la premsa nacional”
ANÀLISI: Periodisme entre marques, “màrqueting” entre periodistes
DOSSIER: La influència dels mitjans en les eleccions d’aquest mes de maig
OPINIÓ: La propaganda des dels mitjans de l’Estat
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L’AMIC supera els 350 mitjans 
associats
Per Redacció AMIC

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) ha 
arribat aquest mes d’abril als 356 mitjans associats, amb una 
presència important tant de mitjans impresos, 147, com de di-
gitals, 209. De les 356 capçaleres associades pràcticament la 

totalitat dels més importants estan auditats per OJD (en total 
són 198 mitjans auditats), fet que potencia el rigor en les dades 
dels mitjans.

El creixement d’associats segueix sent important a Catalunya, 
es manté el nombre d’associats a les Illes Balears i les novetats 
són la recent incorporació a l’AMIC d’un gran nombre de mi-
tjans d’Andorra, i de mitjans de proximitat i temàtics, impresos i 
digitals, del País Valencià. En conjunt, aquestes incorporacions 
ens consoliden com la principal associació del nostre àmbit te-
rritorial, que basa la seva tasca diària en generar utilitats per 
als associats i estar molt enfocada a oferir serveis que permetin 
als editors tenir millors eines de treball per informar millor als 
seus lectors.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Segons un estudi, l’empetetiment 
dels diaris locals afecta la política 
comunitària
Per Joshua Benton / Nieman Lab

 
Què fan els diaris locals forts? Diverses investigacions han de-
mostrat que augmenten la participació dels votants, redueixen 
la corrupció del govern, fan que les ciutats siguin més saluda-
bles amb les seves finances, aconsegueixen que els ciutadans 
tinguin més coneixements sobre política i més probabilitats 

d’involucrar amb el govern local, obliguen a la televisió local a 
ser més competitiva, fomenten la votació per parts (i per tant 
major diversitat partidària) i fan que els polítics electes siguin 
més receptius i eficients.

Els diaris locals són bàsicament petites màquines que escu-
pen democràcies més sanes. I el què és millor, pots obtenir els 
beneficis de tots aquests resultats positius, encara que tu no 
els llegeixes (en nom dels lectors de diaris de tot el món: de 
res). Ara, un nou article  suggereix que els diaris debilitats fan 
mal a les comunitats d’una manera diferent: reduint la quantitat 
d’opcions que els votants tenen per triar.

Un article a Urban Affairs Review, realitzat per  Meghan Rubado, 
del Cleveland State, i Jay Jennings,  de la Universitat de Texas, 
examina què passa amb les eleccions a l’alcaldia a les ciutats on 
es redueix el personal al diari local. Aquí tenim el resum:

Els diaris han enfrontat desafiaments extrems en els últims 
anys a causa de la disminució en la circulació i els ingressos 
per publicitat. Això ha portat al tancament de diaris, retalls de 
personal i canvis dramàtics en la forma en què molts diaris co-
breixen la política local, entre d’altres temes.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Aquest article sosté que la pèrdua d’experiència professional 
en la cobertura de política local té conseqüències negatives en 
la qualitat de la política de la ciutat perquè els ciutadans estan 
menys informats sobre les polítiques locals i les eleccions .

Vam provar la nostra teoria utilitzant un conjunt d’informació 
original que combina 11 diaris locals a Califòrnia amb els mu-
nicipis que cobreixen. Les dades mostren que les ciutats amb 
diaris amb reduccions importants de personal a la redacció van 
tenir, de mitjana, una reducció significativa de la competència 
política a les eleccions municipals. També trobem evidència 
que els nivells més baixos de treballadors estan associats amb 
una menor participació de votants.

Aquest no és el primer document que relaciona la salut dels 
diaris amb la quantitat de candidats per a càrrecs locals. La 
majoria de les investigacions en aquesta àrea s’han centrat en 
el tancament dels diaris, i els lectors històrics de Nieman Lab 
saben que els tancaments no són el gran problema (encara). 
Gairebé tots els diaris locals nord-americans han estat esca-
pçats i escapçats un cop i un altre fins a arribar a dimensions 
lil·liputencs. Per exemple, un periòdic local: el Cleveland Plain 
Dealer no s’ha tancat, però la seva redacció és 1/13 de la mida 

que havia tingut. Això va deixar una marca (en la democràcia 
local).

Imagina’t un diari amb una tirada de 10.000 exemplars, i 
imagina’l en dos nivells de personal: una redacció mitjana de 
18 persones o una de petita per a 3 persones. D’acord amb 
les troballes de Rubado i Jennings, la ciutat d’aquest diari pro-
bablement tindria un candidat a alcalde addicional si estigués 
cobert per aquesta redacció de 18 persones que si ho fos per 
aquestes tres pobres ànimes amb excés de treball.

Un candidat addicional pot no semblar molt, però lògicament, 
és la diferència entre una reelecció no disputada i una compe-
tència real, o entre una cursa entre dues persones i una batalla 
a tres bandes que ofereix als votants un 50% més d’opcions. 
És rellevant. 

Una redacció forta també es va associar amb un marge de vic-
tòria més petit per al guanyador final. Tornant a aquest diari 
imaginari de 10.000 exemplars: amb 5 empleats de redacció, el 
marge de victòria previst en una cursa típica a l’Alcaldia és del 
voltant del 50%. Amb 15 empleats en la redacció, es redueix a 
33%. Amb 20, baixa al 24%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Creiem que aquestes troballes tenen implicacions importants. 
La premsa ha estat sempre considerada essencial per al delicat 
teixit de la democràcia. En un sistema que funciona bé, els ciu-
tadans han de participar activament en el seu govern i ser cons-
cients de les decisions preses pels seus representants electes. 
Els diaris regionals i de proximitat, sobre tot, són un mitjà de 
participació ciutadana, i aquest estudi proporciona evidència de 
la importància d’aquest vincle.

Quan aquest vincle no és fort, quan els diaris perden la capaci-
tat professional per complir aquest paper, veiem indicis de dis-
minució del compromís en forma de reducció de la participació 
de votants. A més, veiem indicis que a mesura que els diaris 
redueixen la dotació de personal, la competència política pateix 
en comptar amb menys candidats i desafiaments. Pensem que 
quan els diaris tenen menys personal dedicat al govern local, 
és menys probable que els alcaldes rendeixin comptes a través 
de la provisió d’informació sobre les seves decisions i compor-
tament.

Per a aquest tipus d’anàlisi, sempre hi ha el factor de de la cau-
salitat. Sí, la frase més òbvia seria “quan els diaris es reduei-
xen, el compromís polític local disminueix”. Però també podria 

ser el contrari: “Quan la política local es torna més avorrida, 
els diaris tenen més probabilitats de reduir-se”. O les dues ten-
dències podrien ser impulsades per una tercera força, diguem: 
“Quan l’economia d’una àrea està en declivi, el compromís po-
lític disminueix i els diaris tenen més probabilitats de reduir-se”.

Rubado i Jennings es protegeixen d’això en incloure un retard 
en els seus càlculs numèrics. Miren els declivis dels diaris du-
rant un any i després les mesures de participació política en 
l’any següent, el que limita el grau en què la causalitat podria 
fluir en sentit ascendent.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

ABRIL
VIVE LA MOTO BARCELONA
04 - 07/04   
Saló de la Moto

COMIC BARCELONA
05 - 07/04    
Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona

COSMOBEAUTY
06 - 08/04    
Saló Internacional d'Estètica i 
Perruqueria

PACGRAF CUBA
09 - 11/04    
Saló Internacional d'Envasos, 
Embalatges i Arts Gràfiques 
(Cuba)

EURO-ELSO
10 - 13/04    
Congrés Europeu de 
l'Organització de Suport Vital 
Extracorpori

ECOSALUD
12 - 14/04    
Saló de la Salut i els Productes 
Naturals

FERIA BEBÉ
13 - 14/04    
Saló del Nadó i Noves Famílies

VALMONT BARCELONA BRIDAL 
FASHION WEEK
23 - 28/04    
Desfilades de Col·leccions de 
Moda Nupcial. Saló Professional 
de la Moda en Vestits de Núvia, 
Nuvi, Festa, Comunió, Cerimònia 
i Complements

SMART CITY EXPO BUENOS 
AIRES
24 - 25/04    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Buenos Aires 
(Argentina)

MAIG
HANDMADE FESTIVAL 
BARCELONA
03 - 05/05   
Una Experiència Única del Do it 
Yourself

AUTOMOBILE BARCELONA
11 - 19/05
Saló Internacional de l'Automòbil

BARCELONA BUILDING 
CONSTRUMAT
14 - 17/05   
Saló Internacional de la 
Construcció

12th EAMHID CONGRESS
23 - 25/05    
Congrés de la Societat Europea 
per a la Salut Mental en la 
Discapacitat Intel·lectual

RETAIL&BRAND EXPERIENCE 
WORLD CONGRESS
27 - 29/05    
Saló Internacional del Retail

FREE FROM FOOD
28 - 29/05    
Fira dels Aliments i Ingredients 
"lliures de", Vegans, Orgànics i 
Funcionals

HOSTELCUBA 
28 - 30/05    
Saló Internacional d'Equipament 
per Hoteleria i Serveis Turístics 
(Cuba)

SILACO-GEER
30/05 - 01/06   
15è Congrés 
Ibero-Llatinoamericà de Columna 
i 33è Congrés Nacional de la 
Societat Espanyola de Columna 
Vertebral

JUNY
BIZBARCELONA
12 - 13/06
Solucions per a Pimes i 
Emprenedoria

ITMA
20 - 26/06    
Saló Internacional de Maquinària 
Tèxtil

S.I.L.
26 - 28/06    
Saló Internacional de la Logística 
i la Manutenció

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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Renfe manté les subscripcions a la 
premsa de paper
Per Sandra Tobar /  Merca2

  
Empreses com Renfe segueixen apostant per la premsa escrita 
amb la compra de diaris com a part del servei que ofereixen als 
seus passatgers en els seus trens i sales d’espera. No obstant 
això, els contractes varien en funció de la regió d’on es dis-
tribueixin. Galícia, Cantàbria, part de Castella i Lleó i Navarra 
estan molt lluny d’assolir les xifres d’altres mitjans regionals.

El 26 d’abril passat Renfe va adjudicar cinc contractes dirigits 
a la premsa regional per una durada de 12 mesos: a Editorial 
Cantàbria -societat propietària de Diario Montañés- per valor 
12.074,4 euros (sense IVA); a La Región (Orense) per 10.848,9 
euros (sense IVA); a la propietària del navarrès Diario de Notí-
cias, Zeroa Multimèdia, per 7.330 euros (sense IVA); a El Pro-
greso (Lugo) per 6.362,1 euros (sense IVA); i a Diario de León 
per 5.037,3 euros (sense IVA). En total, Renfe repartirà 41.653 
euros entre aquests mitjans.

A l’espera que l’empresa estatal adjudiqui aquest mes de maig 
la resta de contractes (premsa nacional i internacional inclo-
sos) aquests cinc són dels més baixos que s’adjudica Renfe a 
la premsa local i regional si tenim en compte els de períodes 
anteriors.

Més de 400.000 euros per als catalans
Uns de les beneficiats dels contractes de Renfe són els diaris 
catalans. L’any passat, Renfe va fer públics en el seu web els 
contractes tancats amb la premsa catalana. La Vanguardia va 
rebre 224.289 euros (sense IVA) i El Periódico de Catalunya 
201.268 euros, quan el 2017 la quantitat va ser de 222.000 i 
200.000 euros, respectivament. S’espera que en unes setma-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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nes es publiquin els nous contractes, que cada any incremen-
ten la seva quantia. Cap capçalera en català.

Si bé és cert, la diferència de xifres rau en dues qüestions: el 
nombre de viatgers i de lectors nacionals. Sembla lògic que 
l’empresa estatal subministri premsa catalana als viatgers te-
nint en compte que la línia Madrid-Barcelona transporta més de 
11 milions de viatgers cada any.

De la mateixa manera que ocorre amb l’edició local d’ABC a 
Sevilla, que va rebre 79.000 euros l’any passat (que es van su-
mar als 441.000 euros de la seva edició estatal). La línia d’AVE 
Madrid-Sevilla, la primera a inaugurar-se a Espanya, va ser uti-
litzada durant el 2018 per 3,4 milions d’usuaris (un 5,5% més).

A nivell estatal, el  Grup Prisa  va ser el més beneficiat de tots 
amb un contracte que ascendeix als 1,25 milions d’euros (sen-
se IVA) en 2018. D’aquest muntant, El País és la capçalera que 
major import va percebre: 1.014.126 euros. El contracte amb 
Unidad Editorial és molt similar al de l’any anterior (1,1 milions 
d’euros). En aquest cas, el subministrament dels diaris El Mun-
do, Marca i Expansión li va costar a Renfe 1.188.410 euros 
(sense IVA). (Foto: ABC)

El dret a la informació, clau per 
consolidar la democràcia

Avui, divendres, 3 de maig, se commemora el Dia Mundial de la 
Llibertat de Premsa, una data que serveix per informar i recor-
dar als ciutadans sobre les violacions de la llibertat de premsa, 
de publicacions censurades, multades, suspeses i clausurades 
en multitud de països, mentre els periodistes, editors i editors 
són assetjats, atacats, detinguts i moltes vegades, assassinats. 
En aquest aniversari, es posa en valor el paper crucial dels mi-
tjans informatius per consolidar la democràcia, el qual només 
s’aconseguirà assegurant que almenys el 70% de les persones 
percebin la premsa i l’intercanvi d’informació com a lliures i fent 
prevaler la llibertat d’expressió.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Sense oblidar que des de 1993 han estat assassinats 1.293 
periodistes (14 el 2019) per exercir la seva obligació d’informar 
perquè els ciutadans exerceixin el seu dret a estar informats. 
La llibertat de premsa i la llibertat d’expressió constitueixen el 
nucli del mandat de la UNESCO,  per això hom considera que 
aquestes llibertats permeten la comprensió mútua per construir 
una pau sostenible i per això se celebren els principis fonamen-
tals de la llibertat de premsa.

La Diada d’avui va ser proclamada per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides el 1993, en compliment d’una recoma-
nació aprovada en la Conferència General de la UNESCO de 
1991 i com a resposta a una crida dels periodistes africans que 
aquell any van elaborar la històrica Declaració de Windhoek 
sobre el pluralisme i la independència dels mitjans de comuni-
cació. Té com a objectiu que els governs es comprometin amb 
la necessitat de respectar el seu compromís amb la llibertat de 
premsa i és també una data de reflexió entre els professionals 
sobre qüestions relacionades amb la llibertat de premsa i l’ètica 
professional. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: 
Unesco)

La premsa francesa reclama un 
IVA zero i ajudes estatals per a la 
reconversió del sector

L’Aliança de la premsa d’informació general (APIG), organisme 
format pels tres sindicats professionals de la Premsa Diària Na-
cional, Regional i Departamental francesa, així com la Unió de 
la Premsa Regional Setmanal, que agrupa més de 300 diaris 
francesos, ha reclamat al govern francès una ajuda per donar 
suport al sector, els resultats empitjoren any rere any.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El document, que ha estat presentat en públic després d’haver 
estat lliurat als ministres d’economia i cultura, proposa un se-
guit de mesures destinades a “garantir la sostenibilitat” del sec-
tor, “la rendibilitat s’acabarà de enfonsar dins dels propers cinc 
anys” , va dir Jean-Michel Baylet, president de APIG i CEO del 
grup La Depeche. Davant la disminució combinada de les se-
ves vendes en quiosc i els seus ingressos per publicitat, els 
membres de l’Aliança esperen una pèrdua de 300 a 400 milions 
d’euros des d’ara fins 2023, recull Le Monde. Una de les me-
sures sol·licitades és la introducció d’un IVA zero per a les em-
preses de la premsa general , el que els estalviaria 45 milions 
d’euros a l’any

Si bé la majoria dels diaris estan ja compromesos amb la trans-
formació digital, “el suport en paper encara representa el 80% 
de la facturació i aproximadament el 45% dels costos”, assen-
yala l’informe. Una de les mesures sol·licitades és la introducció 
d’un IVA zero per a les empreses de la premsa general, el que 
els estalviaria 45 milions d’euros a l’any

La APIG reclama també a les autoritats públiques que es requa-
lifiqui la distribució de diaris i sigui entès com a servei personal, 
com un enviament normal més, i per tant les ajudes que està 

rebent ara el servei de correus francès (La Poste), vagin a parar 
als diaris. En total, la Poste rep uns 80 milions d’euros anuals 
de subvenció per la distribució dels diaris per a subscriptors.
Per tal de reduir els costos de les plantes d’impressió, desti-
nades a ser cada vegada menys utilitzades, els editors també 
demanen una ajuda de 14 milions d’euros a l’any durant cinc 
anys per “finançar el cost social de la seva reestructuració”. El 
cost de totes les mesures sol·licitades per la premsa s’estima 
en 169 milions d’euros per any durant els propers cinc anys, i 
després de 150 milions d’euros.

Pèrdua d’ingressos per publicitat.- La disminució en la distri-
bució dels diaris impresos a França, igual que en els altres paï-
sos, ha estat acompanyada durant diversos anys per una caigu-
da en els ingressos per publicitat. Tot i l’explosió de l’audiència 
digital, els ingressos de la publicitat digital no poden cobrir la 
pèrdua d’ingressos en paper.

Segons un estudi de la consultora BearingPoint per al Ministeri 
de Cultura i el Consell Superior d’Audiovisuals, els ingressos 
nets de publicitat en la premsa impresa han disminuït a França 
en un 71% des de la dècada passada. (Font: Laboratorio de 
Periodismo – foto: biodiversidad cultural)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’atur entre periodistes puja per 
primer cop en dos anys

Les dades abocaments per l’última Enquesta de Població Acti-
va no han deixat bones sensacions al país. En termes generals, 
2019 ha començat amb la destrucció de més de 93.000 llocs de 
treball i gairebé 50.000 aturats més. No obstant això, per veure 
un costat positiu, en els últims 12 mesos, s’han creat gairebé 
600.000 llocs de treball, una xifra que suposa un 3,14% més se-
gons l’INE, la xifra més alta en tot un any des de l’estiu de 2007.

Les xifres són força més negatives si ens centrem en el sector 
de la informació i la comunicació. El del primer trimestre del 

2019 s’ha convertit en la pitjor xifra de l’atur en el sector des de 
juliol de 2017 amb 33.800 aturats. Aquest nombre suposa que 
en un any, el sector hagi destruït 5.900 llocs de treball, fet que 
suposa una pujada de l’atur del 21,15%.

Com diem, la pujada de l’atur en el sector de la comunicació i 
el periodisme ha estat força abrupta , sent la pitjor en gairebé 
dos anys posant fi a gairebé dos anys de pujades i baixades 
moderades. No obstant això, cal destacar que des del segon 
trimestre de 2018 (amb 24.900 desocupats), la xifra d’atur s’ha 
incrementat en aquest sector de manera continuada, incapaç 
de posar fre a la pèrdua d’ocupació.

Són números que reflecteixen la mala arrencada del periodis-
me d’aquest 2019. A més de la crisi en la premsa local i en 
els mitjans més modestos, grans empreses del nostre país han 
començat l’any amb retallades. Ha estat el cas de noms com 
Playground, Vice, Mediaset o La Voz de Galícia, entre altres. 
(Font: Prprensa – foto: Extra Digital)
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La plantilla de la rotativa de Zeta, a la 
vaga després de l’anunci d’un ERO

La venda del Grup Zeta a Prensa Ibérica ja ha tingut les pri-
meres conseqüències per a la plantilla de l’empresa que ha 
pertangut a la família Asensio fins a la compra de Javier Moll. 
Els treballadors de l’empresa Gràfiques de Premsa Diària, en-
carregats d’imprimir el diari Sport i El Periódico de Catalunya  
han decidit acudir a la vaga davant l’amenaça del tancament 
de la planta .

Per aquest motiu, i davant l’amenaça de no poder mantenir 
els seus llocs de treball, la plantilla dels tallers responsables 
d’imprimir aquests dos diaris –entre d’altres, aliens al grup-, 
han començat un seguit de mobilitzacions que va començar di-
lluns amb una vaga. A través d’un comunicat, els treballadors 
d’aquesta empresa han acusat l’empresa de “vulnerar els drets 
fonamentals dels treballadors”.

No és l’única queixa que els treballadors d’aquesta rotativa han 
llançat contra el Grup Zeta. A més,  denuncien a l’empresa per 
la manca de transparència informativa cap a la plantilla que 

s’ha mantingut durant tota la negociació amb Prensa Ibèrica. 
En aquesta mateixa línia, els treballadors també han retret “el 
preu de saldo” pel que la família Asensio ha venut l’empresa per 
a la qual han treballat, amb una quitança del 70%, amb la qual 
“Asensio veu recompensada la seva mala gestió amb un bonus 
que algunes fonts xifren en 10 milions d’euros “, asseguren. 
(Font: Prnoticias)
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El temps en el mercat és un indicador 
del percentatge de conversió de 
subscriptors digitals
Per Trevor Kaufman, CEO de Piano, Plataforma de Negoci Di-
gital / INMA

A continuació, us explico una pregunta que sempre fem a Pia-
no dels clients que llancen nous serveis de subscripció: “Quina 
taxa de conversió puc esperar?” La pregunta suposa que el 
nombre de subscriptors que adquireixi un lloc és en funció del 
seu nombre total de visitants únics cada mes. Això pot semblar 
lògic. Alguns usuaris de la part superior de l’embut es comple-
taran a la part inferior.

Però aquests dos nombres estan més lligats que el que es po-
dria pensar. És com si estiguéssiu obrint un restaurant italià a 
la ciutat de Nova York i pronosticant els ingressos preguntant: 
“Quin percentatge de novaiorquesos vindran al meu restaurant 
cada nit?”

És clar, hi ha un munt de novaiorquesos al capdamunt de l’embut 
del restaurant, però d’alguna manera, el 80% dels restaurants 
de Nova York no duren pas més de cinc anys. Els restaurants 
duradors utilitzen les seves relacions amb els clients per guan-
yar en comptes d’assumir que coincidiran amb la mitjana de 
tota la ciutat. I el mateix passa amb les subscripcions digitals: hi 
ha llocs petits amb molts subscriptors i grans que en tenen molt 
pocs. El truc, és clar, és ser un dels millors intèrprets.

Vull aprofundir en les nostres dades al voltant del què fa que 
les empreses de subscripció tinguin èxit. El que segueix a con-
tinuació és una visió general d’alguns dels factors que veiem 
conduir la conversió.

Factor one: Coneixes el mercat en estar al mercat.- Pot sem-
blar obvi, però els líders en la subscripció als mitjans digitals, 
que van des de The Wall Street Journal, The Financial Times i 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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The New York Times fins a Netflix i Amazon, han estat inscrits 
al negoci de subscripció des de fa més de 10 anys. Aquestes 
empreses han anat millorant amb el pas del temps. Contracten 
més persones de màrqueting, milloren la connexió amb el pú-
blic i obtenen proves sota el cinturó per determinar què fa i no 
funciona per a ells.

La major correlació amb l’èxit resulta ser el temps del mercat. I 
nou de cada deu clients de Piano milloren en l’adquisició de clients 
cada trimestre després del llançament. Per contra, la inèrcia que 
mantenen alguns executius de llançar ofertes de subscripció (so-
vint anys després d’haver estat anunciats) només limita les seves 
empreses a mirar de construir la seva base de subscripció i el seu 
coneixement institucional. La deliberació massa llarga sobre una 
oferta de subscripció no es pot distingir del fracàs.

Factor dos: compreneu sempre la seva corba de preus.- La 
corba d’ingressos augmenta fortament a mesura que cobreu 
preus més alts, amb cada cèntim que no canvia el percentatge 
de conversions directament a la línia inferior. A mesura que arri-
beu a punts de preus més alts i superiors, però, de sobte el preu 
supera la demanda, la corba baixa dràsticament i els ingressos 
totals disminueixen.

Massa editors assumeixen que són com una altra propietat del 
mercat i que coincideixen amb els seus baixos preus. Altres te-
nen un preu massa alt. La nostra filosofia és que els editors no 
haurien d’endevinar-se, de manera que despleguem diverses 
metodologies de proves de preus per garantir el punt més alt 
possible en la corba d’ingressos.

Factor tres: dominar l’embut.- A partir de l’usuari, el principal 
correlador de la conversió i la retenció és la freqüència de les vi-
sites. Però hi ha pocs llocs que prioritzen els programes de but-
lletins de correu electrònic que fan que els usuaris tornin. I quan 
va ser l’última vegada que es trobava en un lloc i es va animar a 
tornar per un contingut o un esdeveniment a la setmana?

L’èxit de la subscripció no és només fer més subscriptors, sinó 
fer més persones que esdevenen subscriptors. I només ente-
nent les preferències de contingut, els dispositius, les parts del 
dia, els comportaments i les actituds del públic fidel deriva en 
que els editors han de ser efectius a l’hora de créixer la seva 
base. 

Així que ara que hem descobert que el percentatge de con-
versions no és valuós com a número simple i com a promig, 
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endesa.com

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

What’s your power? 
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probablement la vostra pregunta segueixi sent: “Bé, bé, però, 
quin tipus de conversió puc esperar, jo?”

Però com que la distribució entre els llocs amb millors resultats de 
la nostra base de clients i els llocs amb menys rendiment és apro-
ximadament 20X, encara no creiem que tingui sentit dir-ho. Com 
en la nostra analogia amb el restaurant de Nova York, la pregunta 
real és si la relació amb el client és forta. (Infografia: INMA)

Vocento accelera el mur de pagament 
en els regionals i deixa fora a ABC

Vocento allunya ABC de l’ombra del mur de pagament davant la 
falta de incitativa dels seus principals competidors, que porten 
anys parlant de cobrar pels continguts a internet però no han 
avançat en l’estratègia. Així, el futur del vaixell insígnia de Vo-
cento segueix centrat en la publicitat programàtica i el registre 
dels seus lectors mentre el negoci regional avança amb pas 
ferm cap al cobrament pels continguts.

En aquest sentit, la firma que dirigeix Luis Enríquez té previst 
tancar l’accés gratuït a totes les seves capçaleres regionals 

abans de març de 2020. Acaba d’implantar el mur de pagament 
en el diari La Rioja i el mes que ve li tocarà el torn a El Norte de 
Castilla i Diario Sur. 

A la tornada d’estiu li arribarà el torn a La Verdad de Múrcia i 
Hoy mentre que Las Provincias i El Comercio seran totalment 
gratuïts en la seva edició en línia fins al març de 2020, com a 
molt tard. El regional de valència i l’asturià són els últims de la 
llista perquè no són líders del seu mercat i per la forta compe-
tència que tenen amb els diaris de Prensa Ibèrica, que encara 
no ha començat a tancar els continguts de les seves capçaleres 
tot i que sembla que està treballant en això.

Vocento va arrencar l’aventura del mur de pagament a El Co-
rreo, El Diario Vasco, El Diario Montañés i El Ideal de Granada, 
que són líders en les seves respectives províncies on, al seu 
torn, tenen poca competència. Les quatre capçaleres que ja es-
tan tancades tenen 25.000 subscriptors de pagament xifra que 
s’ha accelerat en els últims mesos després de donar-li una volta 
de rosca al sistema i fer-lo més restrictiu. Així, es van reduir de 
deu a cinc les notícies que es poden llegir de forma gratuïta i hi 
ha quatre notícies pròpies a la web que directament estan tan-
cades. Després d’aquest canvi, El Correo passar de tenir 7.900 
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subscriptors a 11.900 i el Diario Montañés va pujar dels 2.300 
als 3.800 lectors de pagament. (Font: El Economista)

Hisenda no deixarà deduir el mòbil si 
inclou paquet de televisió 

L’Agència Tributària torna a reiterar, que si has triat per al te-
lèfon mòbil de la teva activitat, un paquet d’oferta dels que in-
clouen el telèfon mòbil, el fix, internet i televisió, no t’ho deixarà 
descomptar com a despesa. Si bé és cert que el periodista 
exerceix una activitat econòmica, utilitzant per al desenvolupa-
ment de la mateixa un telèfon mòbil, aquest té una utilització 
parcial en l’activitat, ja que també es fa servir per a fins particu-
lars. La companyia telefònica emet una única factura, incloent, 
a més del telèfon mòbil, el telèfon fix, internet i televisió, sense 
desglossar l’import total entre tots els serveis prestats. 

Així que de les despeses derivades de l’ús d’una línia de tele-
fonia mòbil no en seran deduïbles les despeses incorregudes 
en la mesura que aquesta línia s’utilitzi exclusivament per al 
desenvolupament de l’activitat econòmica. És a dir, que si una 
línia telefònica s’utilitza exclusivament per a la feina la despesa 
derivada de la mateixa serà deduïble dels ingressos de la ma-
teixa. El problema rau en que la línia de telefonia mòbil s’utilitza 
indistintament per a fins particulars com per a fins professio-
nals, i així no podem deduir cap despesa. (Font: Incrementa)
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La inversió publicitària a mitjans 
convencionals enguany un 1,8% 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
  

Els panelistes de Zenthinela creuen que la inversió publicitària en 
mitjans convencionals (MC) creixerà aquest any un 1,8%, mig punt 
menys del que estimaven fa tan sols dos mesos. Les previsions s’han 
fet en les dues setmanes centrals d’abril, coincidint amb la Setmana 
Santa i, en la seva major part, amb una campanya electoral espe-
cialment combativa, no pas favorable a les inversions publicitàries.

L’anàlisi s’ha realitzat abans de conèixer-se els resultats electo-
rals. Si, com s’espera, aquests resultats electorals propicien un 
llarg període de Govern en funcions mentre es completen les 
negociacions per a la constitució del nou, la inversió publicitària 
també es pot veure perjudicada.

Les previsions s’han realitzat també després d’un primer tri-
mestre que, segons les fonts de dades, ha estat força pla per 
al mercat publicitari, amb creixements a l’entorn de l’1%. Així, 
en Mitjans no convencionals (MNC) s’espera un creixement de 
l’1,3%. Si es complissin les dues previsions la inversió total en 
mitjans se situaria en 12.937.000 d’euros, amb un creixement 
del 1,5% respecte a la de l’any passat.

Els MC representarien així el 42,7% de la inversió total en mi-
tjans, molt lluny de recuperar la preponderància de què gaudien 
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en els anys previs a la crisi. Si es compleixen aquestes previ-
sions es completarà el sisè any consecutiu de creixement de 
la inversió en MC, però la publicitat perdrà pes en l’economia 
espanyola en créixer menys que el PIB. Els únics MC que crei-
xen per sobre de la mitjana del mercat són els digitals i els 
majors creixements s’esperen per a la inversió que es dirigeix a 
dispositius Mòbils i a Internet, especialment en format de Vídeo 
on Line.

La Ràdio, La Publicitat Exterior i el cinema s’espera que creixin, 
per sota de la mitjana del mercat. També veurem una caiguda 
en inversió a la Televisió Convencional (que seguirà sent el mi-
tjà líder) i una altra, més important, als Mitjans Impresos.
 
La major inversió en MNC seguirà concentrant-se en tres op-
cions: Mailing Personalitzat (26%); PLV, Marxandatge, Senyalit-
zació i Rètols (24%) i Màrqueting Telefònic (21%). Els més grans 
creixements relatius, en MNC, corresponen a la inversió en Màr-
queting Mòbil (Missatgeria, advergaming, apps i altres) que po-
dria créixer un 7,6%; “ Branded Content” (+ 6,4%) i “Influencers” 
(+ 5,9%). L’augment d’audiència de les OTTs (com Netflix, HBO 
o Amazon TV) algunes d’elles sense publicitat, podria suposar el 
descens d’un 2% en la inversió publicitària a Televisió.

Segons l’opinió dels panelistes de Zenthinela gairebé el 10% 
de la inversió, un 9,7%, es dirigeix a modalitats publicitàries 
que escapen al mesurament de les fonts de dades del mercat 
publicitari (Infoadex, Arce Media...).

Els índexs de percepció segueixen sent negatius, fins i tot 
segueixen caient. L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació 
Econòmica) cau més de 23 punts i es situa en -36,1%. L’IPMP 
(Índex de Percepció del Mercat Publicitari) també cau, en aquest 
cas 10 punts i es queda en -16. El fet que l’IPMP sigui ara mi-
llor que l’IPSE podria ser un bon senyal. En ocasions anteriors 
quan la percepció de la publicitat supera la de l’economia sol 
produir-se una millora de la tendència.

El frau en la publicitat on line preocupa cada vegada més, es-
pecialment el que ve des de Bots i granges de clics, que aug-
menten artificialment les dades de trànsit. Però el frau es pot 
combatre si s’utilitzen les eines adequades (les dels propis ad-
servers, les de ComScore, o Moat i altres). Segons l’opinió dels 
panelistes, amb una utilització adequada d’aquestes eines la 
inversió en publicitat digital es podria millorar fins a un 16,8%. 
Associacions com FaqFraud.org estan lluitant per combatre el 
frau.
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D’altra banda, la inversió destinada a comunicar mitjançant “in-
fluencers” representa un 8% de la inversió en publicitat digital, 
segons l’opinió dels panelistes.

Previsions per mitjans
  

En el quadre que acompanya aquestes línies es recullen les 
previsions obtingudes per a cada un dels mitjans, així com la 
comparació amb les previsions realitzades al febrer. A la terce-
ra columna s’expressa amb signes la direcció i la mida de les 
diferències. (Gràfics: PrNoticias i CTRL)

L’Institut CSA estima que el dèficit 
d’inversions en mitjans no digitals és 
de 1.500 milions d’euros, atesa la seva 
eficiència en l’acte de compra
  

“El mercat ha de fer menys i millor en la publicitat digital. Fem 
alguna cosa en aquest mitjà”, exclama Yves del Frate, director 
general de CSA i Data Solutions Havas, durant la presentació 
de l’estudi “Impacte mediàtic” de l’institut CSA presentat aques-
ta setmana. L’estudi mesura, en mode declaratiu, l’eficàcia dels 
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mitjans de comunicació durant el viatge d’adquisició: descobreix 
la marca/promoció, coneixem, estimem, compreu, recomanem.

Segons informa Media Eye, 9 de cada 10 consideren els mi-
tjans de comunicació “útils” en la seva experiència de compra. 
En general, l’experiència editorial té una valoració positiva del 
71% dels enquestats, mentre que la publicitat és del 58%. Els 
articles i la publicitat a la premsa es consideren els més po-
sitius. La pantalla és també una de les experiències més po-
pulars. Pel que fa als menors de 35 anys, la diferència entre 
l’editorial i la publicitat es redueix (8 punts enfront de 13 punts 
en blanc).

De la mateixa manera, l’editorial incrementa l’eficiència cap a 
l’acte de compra: la televisió i l’imprès junts; digital, televisió i 
premsa de menys de 35 anys. Pel que fa a la percepció d’utilitat 
de parlar en públic, la televisió i l’OOH estan per davant de la 
cerca i la premsa, mentre que la pantalla és molt baixa. En els 
menors de 35 anys, l’OOH es considera més útil davant del 
televisor.

Segons les extrapolacions de CSA de les que informa Media 
Eye, l’offline descobreix el 71% de l’eficiència i captura només 

el 58% de les inversions netes, enfront del 42% de la inver-
sió en línia que pesa només “un 29% de l’eficiència, un dèfi-
cit d’inversions per al offline que ascendeix a 1.500 milions 
d’euros, és a dir, el 13% del total d’inversions netes en mitjans 
de comunicació. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
CSA Research)

Les principals tendències que 
configuren, trenquen i consoliden els 
mitjans de comunicació mundials el 2021
Per John McCarthy / The Drum

Nombroses tendèn-
cies estan donant 
forma al futur dels mi-
tjans de comunicació, 
incloent-hi el creixe-
ment de la publicitat 
digital, l’amor dels 
consumidors pels 

serveis de transmissió OTT, la saturació excessiva de contin-
guts de qualitat i la consolidació de les tendències anteriors.
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McKinsey ha previst amb The Drum la presentació del seu Glo-
bal Media Report, que examina a què s’enfronta la indústria de 
la comunicació en els propers cinc anys. L’informe complet es 
publicarà al Festival OMR el 8 de maig a Hamburg, Alemanya. 
The Drum, però, explora alguns dels temes que indica la inves-
tigació.

L’informe indica que durant l’última meitat de la dècada, el 90% 
dels mitjans de comunicació van gastar el creixement provinent 
del digital, i el focus a les plataformes mòbils creixerà en la 
pròxima mitja dècada. Els mitjans de comunicació tradicionals 
no compartiran aquest creixement en general, sinó que veuran 
bosses de rendiment i resistència.

El 2021, la televisió de pagament generarà 299.000 milions de 
dòlars i exhibirà un creixement del 3%, i els videojocs augmen-
taran un 12% fins als 179.000 milions de dòlars. Els més ele-
vats assoliran els 53.000 milions de dòlars (+20%) del cinema 
de 49.000 milions de dòlars (+6%) i els vídeos físics de casa 
fins als 10.000 milions de dòlars (-13%).

Els ingressos publicitaris globals mostraran un creixement. El 
2021, la publicitat digital serà el segment més gran i atraurà 

339.000 dòlars (+12%), després, la  publicitat de televisió a 
209.000 milions de dòlars (2%) i després OOH a 38.000 milions 
de dòlars (3%) i finalment publicitat de videojocs a 6 milions de 
dòlars (+13) %).

L’informe també confirma que els consumidors prefereixen 
cada vegada més una proposta de valor que, a més, inclogui la 
selecció, la personalització i un preu assumible de subscripció. 
Les subscripcions de transmissió de música i vídeo creixeran 
també per sobre del 10% anual. (Infografia: The Drum)

La programàtica supera per primera 
vegada en visibilitat als anuncis de 
compra directa
  

El Integral Ad Science (IAS) 
ha publicat el darrer informe 
de Qualitat de Mitjans (Media 
Quality Report), que revela 
com, per primera vegada, la 
programàtica en desktop dis-
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play va superar la publicitat per compra directa en termes de 
visibilitat en el segon semestre de 2018, d’acord amb els estàn-
dards mínims per a la seva mesura.

IAS realitza cada dia un bilió de mesuraments en qualitat de 
mitjans a través de tots els dispositius, canals i formats. Se-
gons la radiografia del sector que llança el document, el qual 
analitza els milions d’anuncis de les campanyes realitzades en 
el mercat espanyol entre l’1 de juliol i al 31 de desembre 2018, 
la visibilitat de la publicitat automatitzada per desktop display 
ha arribat al 59,3%, amb una millora del 6% en l’últim semestre 
respecte a l’anterior, mentre que en les compres directes ha 
arribat al 58,7%. 

Per a aquest mateix canal, les xifres confirmen també el pro-
gressiu ritme de creixement de la programàtica que roman al-
menys 5 segons in-view. Aquesta se situa ja en el 42,2% des-
prés d’augmentar un 4% en relació amb els sis mesos previs, 
en tant que la compra directa representa el 39,9% del total en 
aquests mateixos termes de visibilitat.

L’informe també recull els nivells de viewability en format vídeo: 
programàtica en desktop arriba a un 68,7%, i el 69,6% és per a 

web mòbil, amb una pujada de gairebé 2% . Segons les dades, 
també va augmentar la visibilitat en format mobile app display 
per a la publicitat automatitzada, passant del 41,7% al 46,7% 
entre el primer i el segon semestre de 2018.

El director general d’IAS a Espanya i Portugal, Carter Nicholas, 
explica que “les dades confirmen un creixement continu de la 
programàtica amb uns nivells de visibilitat que superen la com-
pra directa. Així mateix, podem deduir que el format vídeo i en 
canal mòbil és el tàndem que aconsegueix major visibilitat, i per 
tant rendiment”.

Els nivells de seguretat de marca (brand safety) van millorar 
lleugerament en la segona meitat de 2018. El nombre d’anuncis 
en pàgines susceptibles de danyar la imatge i reputació de les 
marques en desktop display es va reduir, en general, gairebé 
dos punts percentuals en el últim any, fins a situar-se en el 
4,5%. Una similar caiguda en programàtica va reduir el risc en 
aquest format a tan sols 4,8% durant el mateix període.

Pel que fa al frau publicitari, que preocupa especialment al 
sector pels danys que causa, el seu impacte es manté en ni-
vells similars als de fa un semestre entre els que no fan ser-

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

vir tecnologia per evitar-ho. L’indicador apunta que un de cada 
deu anuncis globals (un 10,1%) afectats per aquest problema 
acaba en frau . Per contra, per a les campanyes optimitzades 
-amb tecnologia per evitar el frau- la xifra es manté estable en el 
0,5% en format desktop display, i es redueix lleugerament fins 
a arribar al 0,2% en web mòbil. (Font: El Publicista – infografia: 
Schibsted Spain) 

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complert El Integral Ad 
Science (IAS), només cal CLICAR AQUÍ 

La publicitat en els diaris regionals 
millora la percepció de la marca i 
augmenta la intenció de compra
Un estudi del grup alemany Score Media, centrat en marques 
de vehicles, conclou que la publicitat en els diaris regionals mi-
llora la percepció de la marca i augmenta la intenció de com-
pra. Cal ressenyar que la companyia alemanya Score Media és 
propietària d’unes 270 capçaleres, sobretot regionals o locals, 
i que l’estudi defensa la importància dels mitjans locals com a 
plataforma més apropiada per als anunciants.

En tot cas, segons assenyalen les conclusions de l’estudi, les 
marques d’automòbils utilitzen el periòdic regional de manera 
intensiva per a la publicitat dels concessionaris i la comunicació 
de preus. Especialment en els criteris d’efectivitat de la publici-
tat,  “els anuncis als diaris regionals i locals tenen un efecte molt 
fort”, revelant l’impacte positiu sobre el seu embut de leads.

L’execució de l’estudi, per encàrrec de Score Media, el va rea-
litzar Dentsu Aegis Resolutions. L’estudi va examinar les cam-
panyes d’un fabricant d’automòbils durant un període de tres 
anys i va avaluar l’impacte del diari regional així com del Bild 
Zeitung, televisió i ràdio.

La publicitat contínua i regular als diaris locals condueix, se-
gons l’estudi, al fet que una marca d’automòbils és percebuda 
pels consumidors com de qualitat i se li atorga la millor relació 
preu-rendiment. Els resultats en el KPI “Valor” es deuen a més 
del 5 per cent a la publicitat en diaris regionals, mentre que a TV 
i ràdio la contribució va del 3,9 per cent al 1,2 per cent. (Font: 
Laboratorio de Periodismo)
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Competència llança una consulta 
pública sobre la publicitat digital a 
Espanya

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) 
ha iniciat un estudi sobre les condicions de competència en el 
sector de la publicitat en línia a Espanya. S’evidencia que la 
publicitat digital està controlada per Facebook i Google, que 
podrien acaparar fins al 80% de la inversió, segons diversos 
estudis, ja que les dues companyies no ofereixen xifres oficials.

Només el mercat de recerques pagades -monopolitzat per Goo-
gle a Espanya- va generar l’any passat gairebé 1.000 milions 
d’euros; que és la meitat del mercat publicitari digital de l’Estat. 
I gran part de la publicitat display -695 milions d’euros- va a pa-
rar a Facebook. Competència explica que la publicitat en línia 
suposa una disrupció respecte a la tradicional per la seva ma-
jor capacitat de personalització, mesurament i seguiment dels 
seus efectes a través de l’acumulació d’informació i el maneig 
d’algoritmes. Això té importants implicacions en termes de com-
petència.

I és que, segons la CNMC, poden aparèixer situacions de po-
der de mercat amb escassa contestabilitat. Tot això està por-
tant a un gran interès en el sector per part de les autoritats de 
Competència de tot el món. L’estudi comença amb una primera 
fase de consulta pública on es pretén recaptar les opinions dels 
principals actors del sector, incloent plataformes digitals (com a 
eines de recerca, xarxes socials o agregadors de contingut que 
obtenen la majoria dels seus ingressos per publicitat en línia), 
empreses anunciants, agències, reguladors, consumidors i al-
tres experts i agents interessats en el sector.

Un cop recollida la informació, la següent etapa consistirà en 
l’anàlisi de les contribucions rebudes, així com el manteniment 
de contactes (a través tant de reunions com de possibles re-
queriments d’informació) amb alguns d’aquests agents relacio-
nats amb el sector. Aquestes tasques es simultaniejaran amb 
l’elaboració interna de l’estudi, que la CNMC espera concloure 
en un termini de 6 a 9 mesos. (Font: Dircomfidencial)
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La publicitat de TV3 cau 14 milions 
d’euros més del previst

Que el 2018 va ser per a les tv autonòmiques un annus horribi-
lis des del punt de vista publicitari es comprova veient l’evolució 
negativa registrada per les televisions autonòmiques, la co-
mercialització va arribar enfonsar-se un 30% a l’agost de l’any 
passat. En el cas de la cadena catalana la caiguda va arribar 
al 33%, malgrat que històricament s’ha definit per ser el mitjà 
públic amb més força comercial.

Els responsables comercials  de TV3 es van marcar l’objectiu 
d’ingressar 68,2 milions d’euros. D’haver assolit aquesta quan-
titat, hauria superat en gairebé quatre milions la facturació de 
2016 i en més de 13 milions la del 2017, anys en què va obte-
nir 64,4 i 56.700.000, respectivament, però no ha estat així. El 
fet és que va tancar el 2018 amb uns ingressos comercials de 
54 milions d’euros. Són 14,4 milions d’euros menys del previst 
inicialment, si bé en la memòria de comptes s’apunta que “la 
situació de mercat no preveia que durant el 2018 es pogués 
recuperar la xifra pressupostada”. En suma, la facturació per 
anunciants es va reduir un 4,7%.

També va tocar fer correccions en altres capítols d’ingressos, si 
bé el volum de negoci final es va situar en 329.500.000 d’euros, 
el que va representar un increment del 7% respecte al pres-
supostat. Amb tot, TV3 va ser capaç de tancar el 2018 amb 
un equilibri pressupostari després de desfilar durant anys pel 
precipici del dèficit. (Font: Dircomfidencial)

El PSOE es va inspirar en Obama 
i plagia una ONG canadenca en la 
campanya del 28-A
Luz Sela escriu a OK Diario que el logotip del cor que el PSOE 
va emprar en la campanya del 28-A és idèntic al grafisme que 
identifica una fundació sanitària de Canadà. La seva foto, en 
blanc i negre, “‘s’inspira” en Obama. Si el lema de campanya 
dels socialistes, “Fes que passi”, ja va generar polèmica per ser 
idèntic a l’utilitzat en el seu moment pel mateix John F. Kennedy 
o per la publicitat d’una marca de cosmètics, el seu logo no es 
queda enrere.

El grafisme del cor amb què el PSOE va inundar la seva car-
telleria i va decorar el faristol de Pedro Sánchez en els seus 
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mítings és un calc al símbol que identifica una fundació mè-
dica del Canadà, Heart & Stroke. Curiosament, l’organització 
empra els mateixos colors que els socialistes: vermell i blanc, 
amb el que el resultat és el mateix. La fundació va renovar la 
seva identitat visual en 2016. Es tracta d’un treball de la dis-
senyadora Paula Scher, que buscava una imatge amable i de 
gran poder iconogràfic, per atreure sobretot als joves. Heart & 
Stroke és una fundació benèfica dedicada a la promoció de la 
investigació i l’educació sobre malalties cardíaques i accidents 
cerebrovasculars.

Els autors de la campanya de Sánchez, segons la periodista 
d’OK Diario, també van prendre nota de l’estil de Barack Oba-
ma per a “inspirar” la fotografia central de la campanya socia-
lista: un retrat de la cara del candidat, en blanc i negre. Com 
s’aprecia en les imatges, l’estil de tots dos, mirant fixament 
l’objectiu, és idèntic.

Pel que al lema “Fes que passi” coincideix amb el nom d’una 
empresa de coaching. La seva propietària, Raquel Blázquez, 
va reclamar al PSOE que deixés de utilitzar-lo. El partit va ad-
metre que el lema estava registrat, però es va negar a retirar-
lo, al·legant que tenia una “finalitat temporal dins de la seva 
activitat temporal de cara als comicis el 28-A”. (Font i infografia: 
OK Diario)

Pelayo Mutua Assegurances confia a 
Arnold la seva estratègia regional 

Pelayo, mútua d’assegurances d’autos, llar, salut i vida, assig-
na el seu nou pla estratègic 2019 a Arnold, agència creativa 
pertanyent al Grup Havas, d’expertise en el desenvolupament 
de campanyes al trade.  Pelayo es marca per primera vegada 
l’ambiciós repte d’incrementar la demanda dels seus serveis a 
la seva xarxa nacional d’oficines implementant plans 360º amb 
accions i activacions regionals.

Al llarg de l’any es s’implementaran campanyes estratègiques 
que permetin d’una banda rendibilitzar i visibilitzar a nivell local 
els diferents patrocinis esportius de la marca, i de l’altra, em-
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patitzar amb cada zona aprofitant festivitats i esdeveniments 
locals que generin engagement amb la seva target. (Font: Pro-
grama Publicidad)
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Simplifica al màxim l’aspecte del teu 
compte de Gmail amb aquesta nova 
extensió
Per El Nacional 

  
Les companyies que ofereixen clients de correu electrònic ba-
sats en el web han anat modificant amb el pas dels anys mol-
tíssim el seu aspecte. La imatge que ofereixen a l’usuari Yahoo, 
Hotmail i Gmail, per citar-ne alguns dels més clàssics i utilitzats 
d’entre els gratuïts, tenen poc a veure avui dia amb la de fa 
cinc, deu o quinze anys.

Fa un temps, aquestes empreses se centraven, sobretot, a anar 
millorant les funcionalitats perquè l’usuari fos capaç de fer més 

coses i d’una manera més ràpida i eficient. Però arribat cert ni-
vell, les millores es van enfocar cap a l’estètic. Un aspecte cada 
vegada més apreciat i demandat per tots gràcies al desenvolu-
pament d’internet i de les seves possibilitats gràfiques.

El que ha passat amb el temps és que s’ha anat imposant el tre-
ball, en favor de la facilitat d’ús i la simplicitat, un fet que sembla 
no haver-se aconseguit amb els últims canvis que s’han produït 
amb els últims redissenys de serveis com el de Gmail.

Si ets usuari de Gmail és possible que moltes vegades et vegis 
desconcertat davant de tanta informació addicional a la panta-
lla, uns menús laterals tan excessius i un carrusel de colors que 
distreuen més que ajuden. Detalls com els ja famosos punts 
vermells de Gmail poden aconseguir que passar un temps tre-
ballant amb el client de correus electrònics de Google acabin 
esgotant-te.

Per això, i a fi de simplificar al màxim el desplegament d’opcions, 
Michael Leggett, dissenyador en cap de Gmail des de 2008 fins 
a 2012 ha posat a disposició de qui la vulgui drisfrutar, una 
extensió gratuïta per al navegador Chrome que elimina el més 
superflu i molest. Una idea que està sent acollida amb alegria 
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amb els qui ja s’han descarregat Simplify, que és com es diu la 
seva aportació a la comunitat d’usuaris de l’email de Google.

Simplify es pot afegir des d’aquest enllaç, tal com han fet ja més 
de 22.000 usuaris poques hores després de la seva arribada a la 
botiga d’extensions de Chrome. Una extensió que compta amb 
una valoració màxima (5 estrelles) per aquells que l’han provat.

Entre els avantatges que presenta Simplify estan la de canviar 
totes les icones de la barra lateral de Gmail per un menú des-
plegable per l’usuari, dota a la funció de cerca d’una ubicació 
més discreta, elimina les etiquetes de colors tan cridaneres i 
resitua el botó de redacció de nou missatge a la part inferior 
dreta de la pantalla, el lloc on es despleguen la finestres en les 
quals escriure els emails.

Prisa Media ha dissenyat una eina de 
seguretat de marca 

El grup de mitjans de comunicació espanyol i portuguès, pro-
pietari de diaris com El País i Cinco Días, ha creat una eina que 
utilitza l’aprenentatge automàtic per crear segments de públic 

contextuals i segurs de marca en aproximadament 200 milions 
d’impressions publicitàries que El País genera cada tres setma-
nes. El diari genera més impressions que això, però aquesta és 
la quantitat que l’equip ha tancat com a apte per l’eina, segons 
Pedro Ventura, director de tecnologia de dades i monetització 
de Prisa Media.

“Les notícies no poden ser felices tot el temps; aquesta és la 
realitat”, va dir Ventura. “Tenim notícies generals, així com el 
Guardian o Le Figaro, cobreix un ampli espectre i, per descomp-
tat, bona part de les notícies relacionades amb el terrorisme o 
els conflictes de Catalunya. Alguns anunciants simplement no 
volen estar a prop d’aquest”.
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Però la manera com es defineixen les notícies dures és massa 
contundent, ha afegit. Per exemple, una història sobre un fill 
perdut que ha estat rescatat no hauria de ser necessàriament 
agrupada amb notícies dures i no obertes als anunciants que 
vulguin aparèixer al costat del contingut que evoca una sensa-
ció de felicitat o satisfacció amb el lector. Actualment, els ver-
ticals en què molts anunciants són especialment sensibles a 
qualsevol notícia dura, com ara les telecomunicacions i el luxe, 
simplement no es fan publicitat en una gran proporció d’El País.

L’editor disposa d’un quadre de comandament que aïlla els ar-
ticles, dels 15.000 articles publicats cada mes a El País, po-
tencialment arriscats per a les marques. Per determinar com la 
gent respon emocionalment als seus articles, l’equip ha treballat 
amb la firma d’investigació de mercat Cocktail Analysis per su-
pervisar les respostes als articles subministrats per 2.000 par-
ticipants. Aquestes dades s’introdueixen a l’algorisme. Aquest 
mètode s’utilitzarà durant l’any següent. “Tenir aquest element 
humà és important per formar l’algorisme”, ha afegit Ventura.

Fins ara l’editor ha creat 32 emocions de públic i ha creat seg-
ments de “felicitat” entre d’altres, per posar a la disposició dels 
anunciants. Cobrarà una tarifa més alta per a aquells que vul-

guin aquesta opció a l’orientació regular. Fins ara, ha presen-
tat l’eina a algunes de les principals marques que han mostrat 
interès i les proves començaran en els propers mesos, segons 
l’editor. (Font: Digiday – foto: OK Diario)

Com iniciar Windows 10 en mode 
segur

Si alguna vegada tens 
problemes amb Win-
dows 10, de vegades 
l’única manera de so-
lucionar-los és iniciant 
el sistema en mode se-
gur. De fet, aprendre a 

iniciar en mode segur pot ser l’única forma d’iniciar quan l’únic 
que veus és una pantalla negra. El mode segur s’inicia Win-
dows en un estat bàsic amb només un conjunt limitat d’arxius 
i controladors, de manera que si el sistema s’inicia d’aquesta 
manera, vol dir que no són ni aquests controladors ni la confi-
guració per defecte de Windows 10 els causants del problema.
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Hi ha diverses maneres d’accedir al mode segur, si el teu sis-
tema s’inicia, llavors pots fer-ho a través de la configuració de 
Windows. Només pressiona la tecla de Windows + I, després 
vas a Actualització i seguretat, seleccionar Recuperació i en 
Inici avançat tria Reiniciar ara :

Si el teu problema és que no pots iniciar Windows 10 però al-
menys tens accés a la pantalla d’inici de sessió, llavors pressio-
na la tecla Maj i alhora selecciones el botó d’encesa a la part 
inferior dreta de la pantalla. Quan aconsegueixis reiniciar Win-
dows 10 en la manera d’inici avançat, apareixerà una pantalla 
blava amb diverses opcions. Aquí hauràs de seleccionar primer 
“ Solucionar problemes”. Això et portarà a una nova pantalla en 
què hauràs de triar “Opcions avançades” i, finalment hauràs de 
seleccionar “Configuració d’inici” per poder accedir a les op-
cions d’inici de Windows 10. En aquesta pantalla has de triar 
l’opció “4” Activar mode segur, prement la tecla F4. Després no-
més reinicia Windows i espera a que arrenqui en mode segur. 
(Font: Genbeta)

Facebook no permetrà els qüestionaris 
de personalitat

Facebook ha comunicat als desenvolupadors que les aplica-
cions de “utilitat mínima” no es permetran en la seva plataforma, 
el que inclou els qüestionaris de personalitat, i la xarxa social de 
limitar a les ‘apps’ de tercers l’accés a dades de l’usuari que no 
serveixin per millorar el seu funcionament. Aquesta nova me-
sura ha estat anunciada aquest dijous a través de la pàgina de 
desenvolupadors de la xarxa social, on Facebook proporciona 
una llista de les APIs (interfícies de programació d’aplicacions) 
que seran eliminades com a part dels “compromisos continus 
amb la privacitat i la seguretat “, pel que demana als desenvo-
lupadors que la revisin per si les seves aplicacions s’han vist 
afectades.

Les aplicacions ja existents a la plataforma que utilitzen aques-
tes APIs no tindran accés a partir del 30 de juliol de 2019, i cap 
nova ‘app’ tindrà accés a aquestes APIs a partir del 30 d’aquest 
mes. En el comunicat, Facebook informa que les polítiques d’ús 
del seu plataforma per a desenvolupadors s’estan actualitzant 
per no permetre les aplicacions “amb una utilitat mínima”, com 
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els test de personalitat. A més, l’actualització de les polítiques 
de Facebook també aclareix que “les aplicacions no podran de-
manar dades dels usuaris que no es facin servir per enriquir 
l’experiència de l’usuari”. (Font: MSN Noticias)

Davant tants vídeos en vertical 
Samsung ha llançat un televisor 
giratori

Havia de passar en algun moment. Es consumeix tant de vídeo 
vertical en les xarxes socials que Samsung ha llançant un tele-
visor capaç de passar de manera horitzontal a mode retrat. Això 

vol dir que ara els millennials poden veure el seu snapchat en 
una pantalla gran, i qui sap si és una bona idea.

El nou Samsung Sero és un televisor amb pantalla QLED de 43 
polzades que ve amb el seu propi suport. Es pot connectar a 
un telèfon mitjançant NFC per transmetre el que estiguis veient 
en mode vertical. Ideal pels millennials que, asseguts, podran 
mirar històries d’Instagram més grans que la vida. Això és exac-
tament el que Samsung vol que la gent faci, d’acord amb la 
nota de premsa del nou televisor. El Sero també ve amb Bixby, 
micròfons integrats i un altaveu de 4.1 canals de 60 watts. És 
previst que arribi a l’Estat espanyol a finals de març. Ah!, a Co-
rea es ven a 12.300 dòlars) (Font i foto: Gizmodo)
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Els consumidors comprenen, 
gaudeixen i confien més quan 
llegeixen informació impresa
Per Valida de Chile

El romanticisme pel paper segueix fort tot i la tecnologia. Així 
ho demostra l’estudi “Print and Paper in a digital world: an inter-
national survey of consumer preferences, attitudes and trust”, 
de Two Sides, una iniciativa global que promou la sostenibilitat 
de la cadena de subministrament de comunicacions gràfiques.

L’estudi afirma que en un minut es comparteixen 2.460.000 
continguts a Facebook, 277.000 tweets i 72 hores de vídeos 

nous, de manera que l’auge informatiu i digital és innegable. 
Però el paper segueix dominant en moltes preferències, van dir 
10.700 persones d’Austràlia, Brasil, França, Alemanya, Itàlia, 
Nova Zelanda, Sud-àfrica, Espanya, Regne Unit i Estats Units.

Els resultats globals diuen que el 72% prefereix llegir la ver-
sió impresa dels llibres, el 72% les revistes impreses i el 55% 
dels diaris o notícies impreses. El cas més emblemàtic és el 
d’Alemanya, on el 75% prefereix les notícies en paper. El que 
sí prefereixen llegir digitalment els enquestats són les comuni-
cacions sobre transaccions (menys les d’impostos), com la dels 
bancs, energia, utilitat i telecomunicacions.

Comprensió i confiança
El 65% creu que obté un enteniment profund de les històries 
quan les llegeix en mitjans impresos i el 51% confia més en el 
paper, sent França el país amb la taxa més alta de confiança 
amb el 62%. Per l’altre costat, només el 49% creu que comprèn 
millor digitalment i el 24% confia en les notícies en xarxes so-
cials. Les notícies falses preocupen al 76%.

Phil Riebel, president de Two Sides a Amèrica del Nord, explica 
que la gent confia més en el paper “pels fraus i estafes en línia. I 
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també perquè hi ha moltes notícies online no comprovades, es-
pecialment en xarxes socials, mentre que els diaris són editats, 
revisats i comprovats abans de ser impresos”.

Els enquestats, a més, troben més plaent llegir en paper que 
electrònicament. Això passa en un 73% per als llibres, 69% per 
a les revistes i el 62% per als diaris. Riebel ho explica: “L’imprès 
en paper és més relaxant, i té una connexió emocional més pro-
funda amb el nostre cervell a causa de les propietats hàptiques 
(tàctiques i de sensació) del paper”.

Ganes de desconnectar
Tot i la preferència pel paper per llegir notícies, en analitzar els 
hàbits de lectura predomina el digital. “El consum de notícies 
impreses continuarà disminuint a mesura que més i més perso-
nes, especialment les més joves, consumeixin notícies online 
en els seus smartphones”, adverteix Riebel.

Però no és tan senzill, ja que el 52% dels enquestats consi-
dera que passa massa temps en aparells electrònics i el 53% 
està preocupat que aquest sobre ús danyi la seva salut. De fet, 
el 69% considera que és important “desconnectar-se” i gaudir 
més de l’imprès. Riebel declara: “L’electrònica està envaint les 

nostres vides i les persones es tornen addictes als seus e-gad-
gets. Estan consumint molt de temps i molts ho sabem. Per això 
desconnectar és benvingut”.

Quins altres beneficis té el paper? “És tangible i no podem ignorar-
lo o esborrar-lo. Produeix una connexió més profunda, és sosteni-
ble i està basat en matèries primeres renovables (arbres de bos-
cos manejats de manera sostenible). És altament reciclable i està 
fet amb un alt percentatge d’energia renovable”, expressa Riebel. 
“El digital no té aquestes característiques sostenibles pels mate-
rials que utilitza i l’energia que requereix, i també per la quantitat 
creixent de deixalles electrònics en el món”, afegeix. (Foto: CdeP)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament l’estudi 
complet de Two Sides CLICANT AQUÍ   

Els mitjans de comunicació haurien 
de formar els seus periodistes per 
lluitar contra notícies falses
Davant la minoria de periodistes que participen a temps complet 
en la lluita contra les notícies falses, com el tema del Detector 
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de rumors, hi ha una majoria per a la qual l’univers segueix sent 
obscur: només un 15% es considera adequadament preparat 
per parlar-ne, i més de la meitat fins i tot consideren que la ma-
nera de cobrir la desinformació podria ser “nociva”, si més no, 
la forma en què es cobreix en els seus mitjans de comunicació.

Són dues de les conclusions d’una enquesta realitzada a 1.018 
periodistes nord-americans, que es van complementar amb 22 
entrevistes de fons amb periodistes de “mitjans de comunicació 
nacionals”. L’enquesta va ser realitzada per un grup de con-
sultors de Califòrnia, amb l’objectiu d’aprendre més sobre com 
afecta aquest fenomen el treball dels periodistes.

Les pors expressades coincideixen amb l’aprenentatge d’un 
judici que reconeix l’error d’actuació de força periodistes en ac-
tuacions realitzades des de fa tres o quatre anys: per exemple, 
donant context a un fals rumor en comptes de dir simplement 
que era fals; i evitar inflar un rumor que només arriba-va a un 
públic marginal.

Un informe similar de l’American Press Institute el 2017 va con-
cloure que la majoria de les redaccions no estaven preparades 
per gestionar la desinformació a mesura que es difonia a les 

xarxes socials, sobretot perquè per a la majoria les xarxes so-
cials eren vistes com a eines per promoure el seu propi contin-
gut. (Font: Agència Science-Press)

Manual per a la protecció de la infància 
en els mitjans de comunicació i en les 
campanyes publicitàries

El Govern de la Rio-
ja va encarregar al 
Col·legi Professional 
de Periodistes de la 
Rioja l’elaboració d’un 
Manual amb l’objectiu 
de protegir a la infàn-
cia i a l’adolescència 

en els mitjans de comunicació i en les campanyes de publicitat 
institucional. A més d’aquesta normativa autonòmica, El Govern 
d’aquella comunitat també ha creat el programa Comunicación 
per a tots per tal de promocionar el dret a la informació de les 
persones, amb especial incidència en els grups vulnerables, 
com la infància i l’adolescència.
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Aquest manual o guia de bones pràctiques té un caràcter emi-
nentment pràctic. La seva finalitat és la d’establir-se com una 
eina de consulta útil i ràpida en la voràgine de la feina diària 
dels professionals dels mitjans de comunicació i les agències 
de publicitat quan hagin de abordar informacions o campan-
yes en què hi hagi nenes, nens o adolescents implicats. Per 
tant, el document recull una sèrie de bones pràctiques per a 
periodistes, publicistes i reporters gràfics en el seu treball sobre 
la infància o amb ella, incorporant, a més, un nou enfocament 
que té en compte els drets del menor d’edat en la tasca diària 
de comunicar. El marc legal en el qual es dóna suport a aquest 
manual és la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada 
per les Nacions Unides el 1989i ratificada per Espanya el 1990. 

Els promotors de la iniciativa creuen que els mitjans de comunica-
ció, tant a través de la informació com de la publicitat, han d’assumir 
el seu paper d’agents socialitzadors claus per a la sensibilització 
sobre els drets dels nens i les nenes. És per això que el manual 
tracta de donar respostes als dubtes i preocupacions dels profes-
sionals de la informació i de la publicitat. En la metodologia de tre-
ball d’aquest manual s’ha donat veu tant a periodistes, publicistes i 
reporters gràfics com a responsables de comunicació de diferents 
institucions  de La Rioja. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us ofereix el Manual per a la protecció de la 
infància en els mitjans de comunicació i en les campanyes pu-
blicitàries, editat per la comunitat de La Rioja. CLIQUEU AQUÍ    

Es paga per fer reviews falses

Quan es fa turisme fora no sa-
bem on sopar o volem saber si 
el bar sota de casa serveix a do-
micili perquè et fa mandra baixar 
un diumenge, se sol estirar del 
Google Maps. Tot hi és: hora-
ris, serveis i ressenyes d’altres 
usuaris després d’usar el seu 
servei, recomanant o posant-
verd. Generalment, si es veu un 
local valorat amb cinc estrelles 

amb comentaris positius ens inclinem per ell abans que per un 
altre amb comentaris negatius. Però, i si sabéssim que totes 
aquestes ressenyes positives, o almenys una part d’elles, són 
falses? Que són pur màrqueting per captar la teva atenció?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.amic.media/media/files/file_352_1935.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Hi ha qui a canvi d’uns euros, o cèntims, es dedica a deixar res-
senyes positives en negocis que mai han visitat. Per exemple, 
a Twitter hi a anuncis de Bussin: “Sabies que gairebé el 20% 
del SEO local ve donat per les ressenyes de Google My Busi-
ness? Tenim infinitat de comptes de Google Local Guides que 
t’ajudaran a posicionar-te deixant-te una ressenya positiva”.

Es paga a 2 € cada ressenya. Es rep un excel amb les ressen-
yes que s’han de fer, si inclou foto, núm d’estrelles, text, etc., i 
es cobra a principis del mes següent. Sempre s’ha de fer només 
1 ressenya per dia i es cobra entre l’1 i el 9 del mes següent. És 
a dir, si es fa una al dia es poden guanyar entre 60-62 € al mes, 
com ens expliquen en aquest article. (Font: Xalaka) 

Publicada una nova edició de la Guia 
d’experts de la UOC

La Universitat Oberta de Cata-
lunya ha publicat una nova edi-
ció de la Guia d’experts, eina 
que pretén facilitar el contacte 
dels professionals de la comu-

nicació amb el personal docent i investigador de la UOC. La 
finalitat és promoure la difusió del coneixement al conjunt de 
la societat. Aquesta tercera edició de la guia incorpora les da-
des de 240 experts agrupats en 18 àrees de coneixement: art 
i cultura; ciutat i urbanisme; comunicació; dret; economia i em-
presa; educació i e-learning; gestió del coneixement; història; 
informàtica; literatura i llengües; multimèdia; política; psicolo-
gia; salut; societat de la informació i el coneixement; sociologia 
i antropologia; telecomunicacions; i turisme

L’edició en línia de la Guia d’experts està disponible en castellà, 
català i anglès, i ofereix la possibilitat de fer cerques dels pro-
fessors i investigadors per nom i cognoms o per àmbit de co-
neixement. (Font: Comunicació 21 – foto: El web de la Ciència)

NOTA: Us oferim la Guia d’experts de la UOC. Podeu clicar AQUÍ

Convocats Premis CAC a la 
investigació sobre comunicació

El CAC, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ha obert la con-
vocatòria de la 31a edició dels Premis CAC a la investigació 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.xataka.com/especiales/me-pagan-hacer-reviews-falsas-asi-negocio-que-pone-duda-fiabilidad-puntuaciones-online?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST&utm_campaign=02_May_2019+Genbeta&utm_term=CLICK+ON+TITLE
https://www.amic.media/media/files/file_352_1933.PDF


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

sobre comunicació audiovisual. Es poden presentar investiga-
cions sobre qualsevol temàtica vinculada als serveis de comu-
nicació audiovisual en el sentit més ampli del concepte, amb 
independència del suport, la tecnologia i la plataforma de dis-
tribució.

Així mateix, els treballs es poden elaborar des de qualsevol dis-
ciplina o àrea de coneixement, com ara la comunicació, el dret, 
l’economia, la ciència política o la sociologia, entre d’altres. Hi 
ha dos premis: un de 5.000 euros, i un de 2.000 euros. El ter-
mini per presentar treballs finalitza el 30 de setembre. Les ba-
ses es poden baixar des d’aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Introducció a l’analítica Web.- Barcelona. Dimarts 7 de maig 
(de 09:30h a 14:30h) - Amb aquest curs, impartit per Pilar Yé-
pez, comprendràs les bases de l’analítica web, coneixeràs les 
principals mètriques i el seu significat i entendràs com funciona 
la principal eina de l’analítica web, Google Analytics i quines 
són les seves possibilitats.

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- Online. 
Del dilluns 6 al 27 de maig (12 hores) - Internet permet treure 
molt més suc a les històries periodístiques. Els reportatges de 
premsa escrita o els comunicats de premsa tradicionals poden 
convertir-se en històries amb una narrativa innovadora dirigi-
da a un nou públic que demanda una nova manera d’explicar. 
El curs pretén que els alumnes puguin aprendre d’una manera 
molt pràctica com elaborar un reportatge multimèdia. Amb la 
Nereida Carrillo coneixerem i aplicarem instruments que podem 
utilitzar,  com ara eines per elaborar imatges interactives, ma-
pes per a internet o cronologies interactives. 

Tècniques avançades de periodisme escrit.- Online. Del di-
mecres 8 al divendres 31 de maig (10 hores). 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.
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Aplicacions de content curation.- Barcelona. Dijous 9 de 
maig (de 09:30h a 14:30h) - La curació de continguts o content 
curation consisteix en recomanar o enllaçar continguts que no 
hem fet nosaltres dins les nostres xarxes socials. En aquest 
curs, Eva Sanagustín ens mostrarà com ens permet estalviar 
temps en el calendari de publicacions i com el podem aprofitar 
per crear millors articles. 

Com utilitzar Instagram stories.- Online. Del dijous 9 al 30 de 
maig (8 hores) - Amb aquest curs, impartit per Laia Ros, veurem 
com alguns mitjans i empreses utilitzen Instagram stories per 
explicar notícies o transmetre missatges a la seva audiència de 
forma innovadora. Analitzarem com podem fer servir les eines 
que la mateixa aplicació posa a disposició de l’usuari. Testeja-
rem aplicacions per crear Instagram stories i crearem un con-
junt de stories que construeixen un relat.

Construeix un newsletter eficaç.- Online. Del dilluns 13 al 27 
de maig (10 hores) - En aquesta formació, Ismael Nafría mos-
tra els elements principals que cal tenir en compte per idear, 
preparar, publicar, enviar i analitzar els resultats d’un bon but-
lletí. També repassa exemples de newsletters exitoses tant de 
mitjans de comunicació com d’empreses i entitats de tot tipus. 

Són casos que ofereixen lliçons molt pràctiques i valuoses per 
construir el nostre propi butlletí.

Protecció de Dades per a periodistes.- Barcelona. Dimarts 
14 de maig (de 09:30h a 14:30h) - Les noves normatives sobre 
protecció de dades han impactat en les tasques dels mitjans 
de comunicació i dels gabinets de premsa. Com adaptar els 
newsletters a la nova normativa? He de tenir el consentiment 
de les persones que es vegin als meus vídeos de xarxes so-
cials? Quant de temps puc guardar les bases de dades? Sóc 
responsable de la seguretat? Genís Margarit donarà resposta 
als principals interrogants en la matèria a través del curs.

Digital Media Management para comunicadores.- Barcelo-
na. Dimecres 15 i 22 de maig (de 15:30h a 18:30h) - En aquest 
curs, impartit per Chal Jiménez, aprendràs a ser el teu propi 
Digital Manager, a definir l’estratègia de comunicació adequada 
per al teu sector o professió, coneixeràs les últimes tendències 
en xarxes socials, i sabràs com crear contingut únic, adaptat al 
teu públic objectiu, que t’ajudarà a crear engagement.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
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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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La premsa independent de 
l’Hospitalet, a debat al Col·legi de 
Periodistes
Per Redacció El Llobregat

  
Sota la pregunta “l’Hospitalet, un forat negre al mapa de la 
premsa local independent de Catalunya” es va fer dilluns una 
taula rodona a la sala d’actes del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, alhora que s’instal·lava la exposició sobre l’Estaca 
que ha estat rodant per la ciutat des del passat mes d’abril. 
Presidida per la presidenta de FIC (Foment per la Informació 
Crítica), la periodista Eva Jiménez, van participar el reporter 
local Jesús Martínez, Joan Carles Valero, periodista del grup 
Vocento i editor executiu d’ElLlobregat, i el també periodista 

Jesús Vila que, juntament amb Valero, van formar part del grup 
fundador de l’Estaca i van treballar com a redactors en els 15 
números de la revista.

El primer a prendre la paraula va ser Jesús Vila que, a més 
de membre de l’equip fundador de l’Estaca i secretari de 
FIC, és l’autor del llibre L’Estaca, l’eina del somni, que recull 
l’experiència d’aquesta revista local hospitalenca de 1978, i que 
va fer una exposició sobre les raons del naixement de L’Estaca, 
l’interès de l’experiència com a exercici de premsa independent 
al servei dels lectors, amb un caràcter rigorós i professional i els 
motius del seu tancament, fonamentats sobretot en la manca 
de recursos econòmics suficients, malgrat el nombre de lectors.

A continuació va parlar Joan Carles Valero centrant la seva in-
tervenció en el motiu concret de la trobada: el paper de la prem-
sa independent avui dia a l’Hospitalet, partint de l’experiència 
de l’Estaca i de la realitat d’algunes revistes comarcals que 
també es distribueixen a l’Hospitalet, però que no tenen caràc-
ter local tot i que la ciutat és, demogràficament, la segona de 
Catalunya. En aquest sentit va aplicar la metàfora del forat ne-
gre que s’empassa tot allò que l’envolta, incloent-hi la llum, afir-
mant que “la llum, en ciències socials, és la informació lliure de 
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vincles entre la ciutadania”. Va fer referència a l’existència d’un 
monopoli tàcit a la premsa local hospitalenca per la competèn-
cia deslleial que s’aplica a la ciutat -i en altres ajuntaments de la 
comarca- a través dels mitjans de comunicació públics.

Finalment, el reporter Jesús Martínez es va referir a la crisi del 
periodisme imprès i a la crisi inherent de la professió, abocada 
a una situació de precarització endèmica, a causa de l’escàs 
control sobre la professió que tenen els mateixos periodistes 
i la importància de les grans estructures de poder en aquest 
món. Es va referir, en aquest sentit, a la facilitat d’oferir canals 
d’informació a través de les xarxes i les noves tecnologies i a 
la importància de dominar aquests nous aspectes informatius 
en l’àmbit de la premsa local per impulsar experiències inde-
pendents i professionals en un terreny que la gent acostuma a 
valorar en gran mesura, com és la premsa de proximitat.

Acabades les intervencions, va tenir lloc un animat diàleg amb 
molta participació del públic present, de manera que es va fer 
èmfasi en la necessitat que les forces polítiques del municipi, 
especialment l’oposició municipal, reivindiquin la necessitat 
d’una informació crítica que s’allunyi de la propaganda, i per 
tant controlada per la ciutadania, alhora que es va debatre so-

bre l’eventualitat de la publicitat comercial en els mitjans pú-
blics. (Infografia: estrellalh.com)
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Què necessitem saber sobre el 
periodisme del futur
Per Félix Simón, periodista i investigador de l’Institut d’Internet 
(OII) de la Universitat d’Oxford / EJO

El periodisme s’està tornant més important però menys dur, 
d’acord amb un informe del Reuters Institute per a l’estudi de la 
informació. L’informe, codirigit per Rasmus Leis Nielsen i Meera 
Selva, identifica les tendències sobre el periodisme del futur i 
examina el seu potencial impacte en la societat.

En la seva anàlisi, “Més important, però menys dur? Cinc coses 
que tothom necessita saber sobre el futur del periodisme”, Niel-
sen i Selva ressalten els riscos plantejats amb el creixement de 

la desigualtat, la dominació dels models de mercat sobre els 
mitjans o el seu rol dins de les xarxes socials. També subratllen 
que els mitjans digitals dirigeixen més diversitat de notícies i 
arguments, de manera que tot i els reptes, el periodisme de 
qualitat està millor que mai.

Les tendències globals es basen en una recent selecció dirigida 
pel Reuters Institute. Reflecteixen canvis en la manera d’accedir 
a les notícies de la gent, transformacions en els professionals 
del periodisme, així com del negoci dels mitjans, com bé està 
canviant en l’atmosfera política en algunes parts del món.

I doncs, què és el que tothom hauria de saber sobre el futur del 
periodisme?

- Ens hem traslladat d’un món on els mitjans eren guardians 
de la informació a una realitat on els mitjans encara marquen 
l’agenda mediàtica però les xarxes socials controlen l’accés a 
les audiències

- Aquesta mudança als mitjans digitals generalment no genera 
filtres de bombolla
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- El periodisme està perdent la batalla per l’atenció de les per-
sones i en alguns països la seva categoria de funció pública.

- Els models de finançament tradicionals dels mitjans estan de-
safiats, debilitant el periodisme professional i deixant als mi-
tjans més vulnerables a les pressions empresarials i polítiques.

- Les notícies són més diverses que mai, i el periodisme de 
qualitat en moltes ocasions és millor que mai.

L’informe avisa que aquestes tendències -amb variacions a 
causa del context de cada cultura, economia, polítiques i socie-
tat- s’exerciran sobre el planeta en els propers anys.

Explicant l’informe que va ser presentat enguany per primera 
vegada al Fòrum Econòmic de Davos, Rasmus Kleis Nielsen va 
dir: “Els mitjans digitals porten molts reptes al periodisme de les 
nostres societats, però també oportunitats reals per als mitjans 
i el seu públic. El repte per als periodistes i les redaccions és 
continuar adaptant els mitjans digitals a la gent que des de tot 
el món està abraçant amb entusiasme aquests canvis, i així 
construir una professió i un negoci adequat per al futur”.

Meera Selva afegeix que: “el paper del periodisme en molts 
casos diferents, com en el moviment #MeeToo (moviment que 
s’ha fet viral a les xarxes socials i que ajuda a les dones que 
han patit abusos a denunciar-ho i a explicar la seva experièn-
cia), serveix per enfrontar-se a la corrupció i dotar el debat 
públic de coneixement sobre les pràctiques del poder privat i 
de les companyies, mostrant-nos la rellevància del periodisme 
d’investigació”.

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe complet del 
Reuters Institute per a l’Estudi del Periodisme. Només cal CLI-
CAR AQUÍ
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Morel i Salvator: “En termes de 
credibilitat, la premsa local és millor 
que la premsa nacional”
Per Rémy Dessarts i Cyril Petit / Le Journal du Dimanche

  
Francis Morel, redactor en cap, i el periodista Jean-Michel Sal-
vator, desxifren el gran cop dels darrers cinquanta anys en els 
mitjans de comunicació i diuen que són optimistes sobre la du-
rabilitat dels diaris amb o sense versió impresa.

Des del 68 de maig a Yellow Yellow Gilets, des de Gutenberg a 
Zuckerberg, els diaris han experimentat mig segle de trastorns. 
En el seu llibre Els periodistes estan molt bé, Francis Morel, 
antic cap de Redacció de Le Figaro, de Échos i el Parisien, i 
Jean-Michel Salvator, que pertanyia a les redaccions d’Europa 
1, Le Figaro i de BFM, recorden, amb moltes anècdotes, la his-
tòria, els errors i els èxits de la premsa francesa. Els dos antics 
membres del Journal du Dimanche exposen maneres de salvar 
periodisme i diaris. Aquí teniu alguns extractes de la seva entre-
vista amb Le Jorunal du Dimanche.

El vostre llibre es titula Els periodistes estan molt bé, són 
grans. Com entendre aquesta frase? 
Francis Morel: En el món actual ple de notícies falses, polèmi-
ques, odi, les emocions han tingut precedència sobre el racio-
nal. Però necessitem gent que analitzi, pensi, retrocedeixi. Els 
periodistes, que aporten racionalitat, són indispensables. 

Jean-Michel Salvator: Els blocs a les xarxes socials han forjat 
la idea que la informació seria més clara, més honesta, més ve-
ritable si es passa pels mitjans tradicionals. Avui, ens adonem 
que és falsa. Els periodistes mai no han estat tan criticats, però 
mai no els hem necessitat tant.
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Estan lliures de retret? 
J.-MS: En absolut. El nostre llibre no és una defensa incòmo-
da. La crisi de les armilles grogues a França mostra que els 
periodistes no sempre hem estat capaços d’identificar temes 
importants per als ciutadans o que no han percebut certs sen-
yals febles. 

FM: Si la premsa local és millor que la premsa nacional, econò-
micament i en termes de credibilitat, és perquè ha transmès 
millor aquestes realitats. 

J.-MS : La base del treball s’ha oblidat de vegades: anar a la 
font de la informació, verificar i tornar d’una manera intel·ligible.

Davant la delimitació de contingut a les xarxes socials, de-
fenseu el diari com un producte acabat. 
FM: A més de la informació en brut, necessitem informació de 
pensament contextualitzada, jeràrquica. Això passa pel diari, el 
paper o per Internet, i pels llocs web de les capçaleres de prem-
sa que utilitzen les mateixes fonts. 

J.-MS: El mitjà físic, imprès o no, és un referent. Avui, res és 
millor que el disseny d’un diari. Mireu els llibres digitals o la 

música a Internet: sempre hi ha capítols o cançons. Pel que fa 
al mitjà físic.

Desapareixerà la revista? 
FM: No ho sé; de totes maneres, en un futur proper. Sens dub-
te, algunes desapareixeran i d’altres duraran molt de temps. El 
que és cert és que hem de revisar tot el sistema de distribució 
i salvar els comerciants de premsa, imprescindibles per a la 
democràcia. Perquè com llegir un diari imprès si no es troba? 
Hem de modernitzar-nos: a París, per exemple, les vendes van 
augmentar un 10% amb els nous quioscos. Però fins i tot si el 
paper s’atura, el diari i la marca seguiran existint en el digital.

No és xocant parlar de marques de premsa? 
FM: No. Dic marca, perquè si dic diari pensem de manera espontà-
nia. Ara, un diari és molt més que paper; és paper, digital, una marca. 

J.-MS: Ja no podem imaginar una emissió de mitjans en un sol 
canal. La marca és una història, un ADN, una línia editorial, va-
lors. Aquesta és la fortalesa de la premsa i li dóna futur. 

FM: Els nostres diaris mai no han tingut tant d’èxit en la diversi-
ficació. 
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J.-MS: Per exemple, Le Figaro és un diari amb 300.000 exem-
plars, però és una marca global amb 24 milions de lectors, 80 
vegades més. Els llocs web més grans són els de marques his-
tòriques. Hi ha poc espai per als nous participants. .

Com deixar clar que hem de pagar informació digital quan 
ha estat gratuïta tot el contingut durant molt de temps? 
FM: Hem comès un gran error en estar convençuts que el digital 
seria 100% gratuït. Com que és un mitjà de qualitat, és molt 
costós. 

J.-MS: En aquell moment, però, la cultura de la retribució digital 
existia a França amb el Minitel. Però tots els mitjans de comuni-
cació aposten pel lliure per recuperar l’audiència. Aquest error 
juvenil, molt compartit, ha obert els ulls als editors, però haurà 
costat molt. Els periodistes són genials... sempre que puguem 
pagar-los i que tinguin temps per treballar. 

FM:Afortunadament, actors com Deezer o Netflix han fet can-
viar els costums i han introduït a la subscripció. S’ha fet la peda-
gogia; s’ha de transposar a la informació. I tingueu en compte 
que la norma de 10 euros al mes és massa baixa per a un diari. 
El lector d’animrà a pagar progressivament més.

La premsa sobreviurà sense paper? 
FM: Sí, s’hi inverteix. El digital no mata a la premsa; és una 
oportunitat fantàstica. 

J.-MS: El New York Times compta avui amb 3,4 milions de 
subscriptors... només en digital.

En un món on preval la imatge i el so, quin és el lloc de 
l’escriptura? 
FM: Racionalitza les notícies, posa-les en perspectiva: és real-
ment escriure més que parlar. 

J.-MS: Fins i tot els mitjans audiovisuals han començat a es-
criure. Això dóna profunditat i credibilitat. (Fotografia: Arnaud 
Meyer/Leextra JDD)
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Periodisme entre marques, 
“màrqueting” entre periodistes
Per Josep Lluís Micó, Universitat Ramon Llull / AdComunica, 
revista de la UJI de Castelló

Potser el periodisme no gaudeixi d’una bona premsa. Potser. 
No obstant això, múltiples expressions artístiques, produccions 
culturals i artefactes publicitaris estan adoptant les seves for-
mes per arribar millor als seus respectius públics. Fotografies i 
muntatges audiovisuals que conquisten els museus amb esde-
veniments de l’actualitat com a matèria primera.

Pel·lícules de ficció que es vehiculen a través de la modalitat del 
fals documental. Col·leccions de moda o de mobles que es basen 
en l’anàlisi dels problemes del món per aportar solucions més 
sostenibles. Webs, blocs, missatges en xarxes socials i aplica-
cions mòbils que aparentment proporcionen desinteressadament 
un servei, tot i que, en realitat, són eines de màrqueting . O su-
pòsits mitjans i informacions d’interès general que han estat ge-
nerats per reforçar la imatge de les marques que els sufraguen.

Podríem dir que tots aquests exemples són periodisme per fora, però 
una altra cosa per dins. Per aquesta raó, la reputació del periodisme 
pot seguir empitjorant per causes i agents aliens a la professió, espe-
cialment, quan en el seu nom s’exploten negocis que li són estranys.

La crisi dels mitjans de comunicació ha coincidit en el temps 
amb l’ascens del màrqueting de continguts, és a dir, la comer-
cialització de productes i serveis a través de la creació i la dis-
tribució de materials útils per a uns públics als quals, segons 
dos de els gurus d’aquesta disciplina, Joe Pulizzi i Robert Rose 
(2017), s’intenta atreure amb aquests mecanismes.

Les xarxes socials digitals -Facebook, Twitter, Instagram, You-
tube... - s’han erigit en punt de trobada de les empreses pe-
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riodístiques i les companyies que assagen aquestes fórmules. 
Aquesta és la raó per la qual les marques prefereixen que els 
professionals de la informació s’encarreguin d’aquestes tas-
ques. Encara que s’hagin educat com a periodistes, ningú com 
ells porta a terme aquesta missió amb tanta solvència.

Firmes especialitzades en màrqueting de continguts i activitats 
anàlogues com Textbroker o Skyword, entre moltes altres, de-
mostren diàriament la seva habilitat a l’hora de resoldre simultà-
niament dues tensions del mercat: com afrontar aquesta moda-
litat de produccions amb una multitud de periodistes que, si no 
fos per aquesta solució, estarien condemnats a l’atur.

Analistes com Donald Miller (2017) i Andy Bull (2013) beneei-
xen aquesta remodelació laboral en assenyalar que es tracta 
d’un bon remei per al problema dels redactors que fins fa poc 
treballaven en uns mitjans que els han hagut d’acomiadar o 
que fins i tot es s’han vist forçats a tancar. En realitat, aquesta 
transformació amplia la iniciada quan nombrosos reporters van 
començar a incorporar-se als gabinets de premsa i agències 
de comunicació, és a dir, al camp de l’anomenada comunicació 
corporativa -estratègica, empresarial, institucional-.

Aquella transició, desenvolupada per vocació o simplement per 
necessitat, no va estar exempta de polèmica. I l’actual, com 
era previsible, tampoc. La digitalització d’estratègies, funcions 
i perfils ha desencadenat una sofisticació en aquest sector que 
encara introdueix més interrogants ètics i deontològics. Una or-
ganització com Ebyline pot posar a disposició de clients com 
les multinacionals tecnològiques Intel i Dell o la tèxtil Levi ‘s 
una completa redacció integrada per periodistes, dissenyadors, 
càmeres i fotògrafs perquè generin qualsevol contingut amb el 
qual arribar a l’audiència que els interessi.

Aquestes companyies aconsegueixen posar aquesta mer-
caderia a l’abast d’usuaris particulars perquè la consumeixin 
sobre suports diversos i amb formats variats tant directament 
com passant abans per mitjans solvents i prestigiosos com, per 
exemple, la cadena Fox, els rotatius The New York Times, The 
Miami Herald i Los Angeles Times o l’agència Associated Press, 
tots ells casos reals seguint amb l’exemple de Ebyline, amb 
projectes oberts en més de 30 països.

És que és això periodisme estrictament parlant? Si tenim en 
compte les definicions clàssiques, la resposta serà contundent: 
no. La base és la mateixa: es recopilen, sintetitzen, ordenen i 
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presenten dades vinculades a esdeveniments rellevants i ac-
tuals. No obstant això, l’exigència sobre el contrast de les fonts, 
la neutralitat en l’exposició i el rigor sobre la manipulació es 
dilueixen fins a desaparèixer, com ha destacat David Meerman 
Scott (2012).

La segona pregunta, llavors, és també obligada: ¿hi ha algun 
col·lectiu més ben preparat que el dels periodistes per a aques-
ta comesa? A jutjar per l’actuació dels interessats -empreses, 
institucions, etc.-, de nou la contestació és terminant: no. Ells 
els donen el contrapunt idoni als coneixements que aporten els 
tècnics del màrqueting i la comunicació comercial.

Com cada vegada és més comú que el gran públic consumeixi 
la informació d’actualitat a través de xarxes socials com Fa-
cebook o des de cercadors com Google, l’origen d’aquestes 
notícies, entrevistes i reportatges és, en aparença, menys re-
llevant que en el passat. Al públic no li importa tant quin mitjà 
hi ha després d’una informació, és a dir, quina marca l’ha posat 
en circulació, com el que significa o suposa per a ell la notícia. 
El centre d’atenció s’ha desplaçat des de l’emissor al contingut 
(Micó, 2018).

En paral·lel, les marques comercials estan adoptant massiva-
ment l’aparença i el format del periodisme per distribuir el ma-
terial que els interessa entre uns lectors, oients, espectadors 
i internautes que, en general, es mostren reticents davant la 
publicitat convencional (Coll i Micó, 2018 ). Amb l’objectiu de re-
sultar-los útils als seus usuaris i/o de motivar una percepció so-
cial favorable, les marques s’aproximen al periodisme a través 
de solucions com el branded journalism, el contingut patrocinat 
i moltes altres estratègies de màrqueting i relacions públiques 
més subtils i menys invasives. (Infografia: iAgua)
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La influència dels mitjans en les 
eleccions d’aquest mes de maig
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i assessor de Comunica-
ció / Revista Comunicació21

  
Les eleccions municipals es faran a tot Espanya el 26 de maig. 
Coincidiran amb les eleccions al Parlament Europeu. Diguem 
de bon començament –com no pot ser d’altra manera– que els 
mitjans de comunicació són essencials per a les eleccions de-
mocràtiques. Una elecció lliure i justa no es tracta només de vo-
tar en les condicions adequades, sinó que també és necessari 
comptar amb informació rellevant sobre els partits, les políti-

ques, els candidats i el mateix procés electoral, a efecte que els 
electors estiguin en condicions de fer una selecció informada. 
Per tant, parlar d’una elecció democràtica sense que hi hagi 
llibertat en els mitjans de comunicació seria una contradicció. 
Enguany, però, l’element anomenat procés català fa saltar es-
purnes i segurament distorsionarà les campanyes.

El paper que juguen els mitjans de comunicació en els proces-
sos polítics, particularment els electorals, s’ha convertit en da-
tes recents en una temàtica la reiteració de la qual, per part 
dels interessats, evidencia la gran importància i la innegable 
preocupació que els causa. El procés català –insisteixo– hi és 
present, a altes temperatures.

En efecte, analistes polítics, científics socials, periodistes, mi-
litants, funcionaris… coincideixen a afirmar que els mitjans de 
comunicació catalans i espanyols jugaran més que mai –potser– 
un paper destacat en els dos processos. L’argumentació que 
brolla per si sola en gairebé totes les opinions es basa en la 
cobertura massiva, que donades les característiques tecnolò-
giques dels mitjans, fa possible la difusió extensa i instantània 
dels missatges per ells transmesos. Això els converteix, indub-
tablement, en un poderós instrument propagandístic.
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De tota manera, a més d’aquesta argumentació que hi ha entre 
els protagonistes –constantment reiterada en les darreres set-
manes–, hi trobem una altra preocupació, que no es manifesta 
de manera casual tot tenint un interès força gran en l’ànim dels 
que criden l’atenció sobre l’important paper que tenen els mitjans 
en els processos electorals com els que tenim al maig. El paper 
principal que els mitjans realitzen no se circumscriu només al seu 
caràcter d’instrument de difusió que aconsegueix auditoris més 
o menys massius –però considerables–, sinó que, per contra, el 
seu veritable poder resideix en la seva capacitat de penetrar en 
la consciència de la ciutadania, influenciant-la perquè orienti el 
seu vot en una determinada direcció. És a dir, la seva capacitat 
d’influir en el procés de formació de l’opinió pública catalana des 
de les dues òptiques que se’ns presenten: la local i l’europea.

No oblidem que, quan es parla de mitjans de comunicació mas-
sius, en general se sol fer referència a la premsa escrita i a 
les emissores de ràdio i televisió. Ara bé, en els últims anys, 
aquesta definició s’ha ampliat poderosament per abastar inter-
net en les seves diverses formes –xarxes socials– i altres noves 
vies de distribució electrònica de notícies i entreteniment, com 
el servei de missatges curts a telèfons mòbils. ACE, la Xarxa 
de Coneixements Electorals, explica encertadament que “la 

principal preocupació és el dret que tenen els electors a ob-
tenir informació completa i exacta”, encara que aquest no és 
l’únic dret en qüestió. Els partits i candidats tenen dret a utilitzar 
els mitjans de comunicació per fer arribar els seus missatges 
a l’electorat, mentre que els mitjans tenen dret a informar lliu-
rement i a indagar sobre tot el procés electoral. Aquest control 
és, en si, una garantia addicional de gran importància contra la 
interferència o la corrupció en la gestió de l’elecció. L’organisme 
electoral (OE), per la seva banda, té la necessitat crucial de 
brindar informació als electors –i molts altres grups, inclosos els 
partits polítics i els mateixos mitjans de comunicació–.

Arribats a aquí, és ineludible conèixer l’abast de la relació de 
l’OE amb els mitjans de comunicació, perquè és força comple-
xa. Hi ha tres tipus de relacions que l’organisme electoral pot 
arribar a establir amb els mitjans de comunicació.

Com a regulador, de vegades, l’OE pot ser responsable del 
desenvolupament i/o aplicació dels reglaments que regeixen el 
comportament dels mitjans de comunicació durant les eleccions 
(en particular, pel que fa a l’accés directe dels partits polítics i 
els candidats als mitjans de comunicació). També pot ser res-
ponsable d’ocupar-se de les denúncies contra els mitjans.
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Com a comunicador, l’OE, invariablement, vol utilitzar els mitjans 
per fer arribar els seus propis missatges a l’electorat. Com a font 
de notícies, l’OE atrau l’atenció dels mitjans durant tot el procés 
electoral i, com diu l’ACE, “estaran interessats en la informació 
que pugui proporcionar-los. Alhora, és probable que analitzin 
l’acompliment de l’OE i l’eficiència i integritat de les eleccions”.

La situació política a Catalunya fa pensar en uns principis guia 
d’eleccions i mitjans de comunicació. Segurament, el principi 
guia que millor il·lustra el paper dels mitjans de comunicació 
en les eleccions del maig és aquell que postula que “sense lli-
bertat i pluralisme en els mitjans la democràcia no és possible”. 
Aquest principi ha estat subratllat en les decisions de diferents 
tribunals internacionals.

Recentment, aquest canvi ha estat afirmat categòricament 
pel Relator Especial de les Nacions Unides sobre la Llibertat 
d’Expressió, qui va formular una sèrie de mesures que els go-
verns han de posar en pràctica per garantir la llibertat dels mi-
tjans de comunicació durant les eleccions.

Segons el Relator Especial, hi ha diferents dimensions de la lli-
bertat dels mitjans que són rellevants en les eleccions: la lliber-

tat enfront de la censura; la llibertat enfront d’atacs o interferèn-
cies arbitràries; la llibertat d’accés a la informació necessària i 
una pluralitat de veus en els mitjans.

Vista l’òptica amb la qual veuen els mitjans espanyols la si-
tuació política catalana, entenem que l’última d’elles és espe-
cialment important. Sovint s’interpreta com que els mitjans han 
de tenir una diversitat d’interessos que resulti en un “mercat 
d’idees”. Això és important, però només és un aspecte. Per a 
l’Estat espanyol, que s’està emprovant la roba per a un vestit 
a mida d’un govern autoritari que arribat el cas no dubtaria a 
adoptar un ferri control estatal sobre els mitjans, garantir el plu-
ralisme dins dels mitjans estatals pot ser igualment important. 
Els mitjans controlats pel Govern de Madrid podrien tenir enca-
ra més controlada la capacitat d’arribar a tots els segments de 
l’electorat amb una visió clarament distorsionada de la realitat 
catalana, en tots els aspectes.
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Tenim assumits els drets derivats d’un procés electoral, i no són 
negociables: el dret dels electors a fer una elecció plenament 
informada; el dret dels candidats de presentar les seves políti-
ques i el dret dels mitjans de comunicació a informar i expressar 
els seus punts de vista sobre assumptes d’interès públic.

Per descomptat, aquests drets, que són essencialment tots els 
aspectes del dret a la llibertat d’expressió garantit en l’article 19 
de la Declaració Universal de Drets Humans, s’han d’aplicar en 
tot moment. Els ciutadans han de vetllar amb fermesa d’ara al 26 
de maig perquè el respecte a la llibertat de premsa i el pluralisme 
siguin un bon indicador del respecte a la llibertat d’expressió en 
general, elemental perquè una democràcia funcioni.

És ètica la campanya de desprestigi contra els mitjans públics 
catalans? Respecta la llibertat d’expressió de la qual parlem 
més amunt? Interessada, segur. És una veritat com un temple 
dir que els mitjans tenen la capacitat d’influir sobre les audièn-
cies. I els mitjans de la Corporació Catalana la tenen, aques-
ta influència: TV3 és líder i Catalunya Ràdio supera de llarg 
l’audiència de tot l’espectre radiofònic, excepte RAC1. Aquest 
és el fibló que combaten, incapaços com són de no reconèixer 
que el fet que tinguin capacitat no vol dir que ineluctablement 

ho facin sobre tothom. Si TV3 i Catalunya Ràdio influeixen tan 
negativament com diuen gran part dels partits polítics espan-
yols i uns quants de catalans, com influeixen? Quan? A qui? 
Com afirma el CAC, els mitjans són tècnicament diversos, els 
formats programàtics també, els continguts responen a una 
gran varietat i diversitat… Aleshores cal esperar que la influèn-
cia exercida per ells assumeixi també diverses característiques 
que ens han d’explicar. L’audiència no és un conglomerat mo-
nolític. Per contra, hi coexisteixen importants diferències se-
xuals, socioculturals… Aquesta diversitat determina també la 
capacitat influenciadora dels mitjans públics dels quals parlem.

Sí que és radicalment cert que, públics o privats, i des d’una 
visió objectiva, els mitjans de comunicació catalans exerceixen 
i exerciran una influència important sobre els dos processos po-
lítics que votarem el mes de maig. Ho faran cremant quatre eta-
pes: 1) La propaganda desperta l’interès; 2) l’augment d’interès 
promou una receptivitat més gran; 3) l’atenció es fa selectiva; i 
4) els vots es dipositen a l’urna.

Propaganda
La missió de la campanya electoral consisteix a mostrar als ho-
mes i les dones que el seu vot és l’expressió normal i lògica, més 
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o menys inevitable, de tendències a les quals ja estan adherits 
sense saber-ho. L’efecte de reforç consisteix en el paper que 
juga la propaganda política en l’assegurament i manteniment de 
les intencions originals del votant. Com va escriure el sociòleg 
Paul Felix Lazarsfeld, “més que aconseguir nous adeptes o pro-
piciar canvis en l’electorat, la propaganda política tracta d’evitar 
la pèrdua de ciutadans ja inclinats a favor d’un determinat partit”. 
I afegia: “La propaganda política difosa a través dels mitjans de 
comunicació formals, en subministrar arguments partidaris vale-
dors als ciutadans que ja han fet la seva opció, els brinda, a la ve-
gada, orientació, seguretat i integració partidària. Això planteja, 
en contrapartida, una actitud per part del receptor, és a dir, impli-
ca el reconeixement d’un receptor amb capacitat selectiva, que 
a més es trobi predisposat a escoltar determinats missatges”.

Augment d’interès
La propaganda electoral es concentra constantment sobre un 
mateix sector de la població i no arriba a difondre’s entre la tota-
litat del poble, per raons òbvies. La copiosa i creixent difusió de 
propaganda política durant aquestes darreres setmanes i la que 
es farà durant la campanya de ben segur que no aconseguirà 
augmentar fonamentalment el nombre de ciutadans informats, 
sinó que “servirà per enriquir els coneixements d’una part de 

l’electorat”, segons Lazarsfeld, que opina que hi ha una expo-
sició selectiva per part dels receptors als mitjans i que aques-
ta “exposició a la propaganda està estretament vinculada a la 
seva puntuació IPP (Índex de Predisposició Política) i, per tant, 
a l’augment d’interès a mesura que passen les setmanes, pri-
mer, i després els dies”.

L’atenció selectiva
Està dit, les persones més receptives a la propaganda políti-
ca són les que manifesten un interès més gran, una intenció 
electoral definida i característiques socioeconòmiques especí-
fiques. Cal tenir en compte –diuen que és un fet– que el grup 
dels votants que els encarregats de les campanyes estan més 
ansiosos per conquerir –és a dir, els indecisos, aquells que 
encara no han pres una resolució– són precisament el sector 
menys receptiu a la seva propaganda. Afirmen els sociòlegs 
que, en inquirir sobre quin dels mitjans havia exercit una in-
fluència més gran a l’elector, els entrevistats s’inclinen a assen-
yalar la televisió, en una proporció de 3 a 1, aproximadament, 
sobre la premsa. La ràdio ofereix una proporció de 2 a 1.

Els vots cap a l’urna
Els mitjans juguen un paper clau en les eleccions, no només 
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com a fiscalitzadors de les accions del govern, sinó com a ga-
rants que l’electorat compti amb tota la informació necessària 
per efectuar una elecció democràtica i informada. Veiem com 
a Espanya la Junta Electoral Central adopta determinades me-
sures –interferències?– sota la influència del govern de l’Estat i 
de la mateixa composició de la Junta, qüestionable. Aquí és ne-
cessari incidir en què els governs tenen la important obligació 
negativa de no impedir que els mitjans compleixin les funcions 
de fomentar el pluralisme. A més, i no menys important, els go-
verns –tant l’espanyol com el català– tenen l’obligació positiva 
de facilitar el pluralisme dels mitjans per oferir al ciutadà les 
més variades fonts d’informació. Per cert, el deure contingut en 
l’Article 19 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PI-
DCP), que garanteix la llibertat d’expressió i la llibertat d’opinió, 
s’aplica només als governs i no als mitjans individualment. Ull.

Afortunadament, a Catalunya els mitjans són rigorosos, pràc-
ticament en la seva totalitat. Conscients que el vot és un dret, 
ens donen l’oportunitat de fer-nos escoltar i expressar les nos-
tres opinions, suggeriments i inconformismes. Perquè votar és, 
sens dubte, una de les decisions més importants que pot tenir 
un ciutadà, de manera que els mitjans han de ser conscients 
de l’enorme responsabilitat que és exercir el vot de la seva au-

diència. Anar a votar no vol dir pertànyer a un partit polític, ser 
independentista o simpatitzar amb la Constitució, simplement 
és un acte de participació ciutadana que exercim d’acord als 
nostres ideals. L’exposició als mitjans possibilita a l’elector el 
coneixement sobre diferents aspectes del procés electoral, com 
ara els temes a discussió, les postures dels partits contendents, 
el perfil dels candidats, etcètera.

Els mitjans, però, han de reconèixer, amb tota modèstia, que 
l’impacte que exerceixen sobre les persones és necessària-
ment limitat. Pels volts de l’any 1972, els comunicòlegs Maxwell 
McCombs i Donal Shaw escrivien en un dels seus treballs que 
“la premsa no resulta reeixida, en moltes ocasions, en dir a les 
persones què pensar. Resulta en canvi reeixida quan es tracta 
de dir als lectors sobre què han de pensar”. Be, vaja, que els 
vots facin camí cap a l’urna. Amb uns ciutadans ben informats. 
(Infografies: Diario de Cádiz i El Español)
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La propaganda des dels mitjans de 
l’Estat
Per Gustavo López Montiel / Red Forbes

La indústria de la comunicació és complexa en termes dels di-
ferents mitjans, que la integren, formes de propietat, regulació, 
cobertura, no diguem de continguts, així com ho són també els 
seus públics. A l’espai privat i social, aquests actors compleixen 
necessitats d’audiències que són molt específiques d’acord a la 
seva demanda de continguts, així com de la forma en què se’ls 
fan arribar, en termes dels formats d’entreteniment, difusió, no-
tícies, etc.

No obstant això, l’espai governamental té fins i tot més comple-
xitats, pel fet que els diferents actors compten amb mitjans de 
molt diversa índole, afegint complexitat al problema. Per exem-
ple, hi ha dependències del govern de l’estat que compten amb 
diversos mitjans de comunicació i agències de continguts que, 
si bé funcionen en el context dels interessos governamentals, 
definir quin és aquest interès i en quin moment s’expressa és 
complicat. No diguem els diferents continguts que es cons-
trueixen per àrees especialitzades d’aquestes dependències, o 
aquells que obeeixen a interessos netament de govern.

En el sentit estricte, una cosa són els mitjans governamentals 
i una altra la seva condició pública. És clar també que els go-
verns poden definir el tipus de política que empara aquesta 
condició, per exemple, hi ha països on aquests mitjans són au-
tònoms pel que fa al govern, mentre que hi ha altres on tenen 
una clara dependència orgànica i editorial. Els primers fona-
mentalment en països democràtics, mentre que els segons es 
troben en aquells on la necessitat de control és més evident.

En el cas dels continguts, hi ha governs que es veuen temptats 
a delinear, limitant o editant la informació que es presenta a 
través de diferents formats, en bona mesura, seguint el model 
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rousseaunià on l’Estat ha de vetllar pels valors que funcionen 
en el context social i que s’expressen a través dels mitjans.

En aquest context, un dels temes que han atret l’atenció, a més 
de la centralització de la comunicació social, és el maneig dels 
mitjans públics. En aquesta categoria hi ha una complexitat 
d’actors, tot i que el comú denominador és que tots funcionen 
amb diners públics. Per exemple, universitats, dependències 
de govern dels tres poders, etc., són part d’aquest conglome-
rat. La mera intenció de centralitzar el control d’ells implica tam-
bé el dels seus continguts, cosa que resulta greu en un context 
democràtic.

En els governs, hi ha temptació pel control dels mitjans, però 
quan es busca controlar la línia editorial i es generen contin-
guts, es converteix en un espai de propaganda governamental, 
la qual cosa, en el context de la democràcia contemporània, és 
inacceptable. Doncs, encara que siguin agències que depen-
guin de l’administració pública, tenen un caràcter públic, el que 
implicaria la possibilitat d’autonomia, independència, inclusió, 
multiculturalitat, entre principis. (Foto: La Gaceta) 
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