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El periodisme és viu
Per Control Publicitat

En ple debat sobre el futur del periodisme com a professió i com 
a contrapoder, alguns dels seus més coneguts representants es 
pugen a un escenari a comptar cròniques del present i el passat 
a un públic que no ha perdut la fascinació per una bona història. 
Es diu Diariovivo i és la versió espanyola d’un espectacle que 
va començar a San Francisco.

No és teatre ni periodisme, però té una mica de tots dos. 
L’escena convertida en un espai buit amb un micro obert al 
centre del prosceni. Set cadires ocupades pels protagonistes, 

que esperen el seu torn per prendre la paraula i parlar durant 
vuit minuts. A un costat de l’escenari, un músic que tocarà els 
interludis que separaran un relat d’un altre. El públic no espera 
ficcions, ni actors, ni una gran posada en escena. Va a escoltar 
històries i confia en la força del relat i en l’impacte que produeix 
saber que tot el que li explicaran va succeir de veritat. Això és 
tot. No vol més, ni vol menys, a canvi dels 14 euros que paga 
per l’entrada. Com passa amb qualsevol representació de tea-
tre, és una sessió única i irrepetible, impossible de reproduir 
o piratejar; una experiència que, com diuen els organitzadors 
d’aquesta nit màgica, “no es grava, es recorda”.

Aquest senzill espectacle, que va començar gairebé com a 
experiment escènic a San Francisco el 2009, es presenta a 
Espanya amb el nom de diariovivo. Ha estat rebut amb entu-
siasme pel públic des dels seus inicis al desembre de 2017 i 
esgota les entrades en cada nova edició. El proper mes de juny 
celebrarà la número nou al Teatre Cofidis Alcázar, de Madrid.

El seu èxit demostra moltes coses, algunes d’elles molt impor-
tants per als que s’han ofert a participar en aquesta experiència 
de “periodisme en viu” sense ser actors o actrius professio-
nals ni tenir una especial tirada per les taules i els focus. En 
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un temps en què es parla de la mort del periodisme tal com el 
coneixíem fins ara i el ciutadà ha deixat de pagar per informar-
se, amb les fake news posant presidents a la Casa Blanca i 
els periodistes fent política i opinió fins en els titulars i els peus 
de foto que escriuen, quan a les rodes de premsa comença a 
haver-hi tants blocaires com a reporters i el prestigi d’aquesta 
professió es perd per embornals coneguts com les Clavegueres 
de l’Estat, Un teatre amb capacitat per a gairebé mil persones 
s’omple per escoltar en viu un seguit de cròniques narrades 
amb l’estil concís d’aquells corresponsals que narrant la guerra 
als diaris arriben a fer literatura i a guanyar el Premi Nobel.

Que aquest mateix públic, que ja no va al quiosc tots els matins, 
esgoti ara les entrades d’aquest espectacle es pot considerar 
una evidència que encara hi ha esperança per a aquesta vella 
professió. Els periodistes ho necessitaven perquè un corrent de 
pessimisme s’ha apoderat del seu gremi i és difícil resistir-se al 
contagi. Les conseqüències de la crisi econòmica sobre els mo-
dels de negoci dels mitjans, combinada amb la revolució tecno-
lògica i la desídia d’uns ciutadans que no acaben de compren-
dre que perquè hi hagi un periodisme independent potser hagi 
de pagar per ell són alguns dels factors que estan acabant amb 
aquest mític “quart poder” que servia de pilar de la democràcia.

El llibre de David Jiménez “El director”, en el qual aquest ve-
terà periodista narra la seva experiència de poc més d’un any 
dirigint El Mundo, ha deixat per escrit el que ja es comentava 
en l’ambient professional des de fa anys, que el periodisme ha 
hagut de sobreviure a la crisi abandonant la funció de vigilant 
dels abusos del poder, de vegades per fer just el contrari, i obli-
dant aquest romàntic afany per narrar la veritat que despertava 
tantes vocacions entre els joves d’un altre temps. La lectura 
d’aquesta crua confessió, un dels tres llibres més venuts en el 
passat Sant Jordi, condueix a la paradoxal i trista conclusió que 
el periodisme ha hagut de suïcidar-se per poder sobreviure.

Òbviament, els artífexs de Diariovivo no pretenen donar res-
postes definitives a aquestes qüestions que tant desassosse-
guen als nostàlgics de la vella premsa aquests dies a Espanya i 
a la resta dels països del món. Seria una pretensió massa ambi-
ciosa, però han creat un espectacle de periodisme en viu en el 
qual la gent paga per escoltar històries extretes de la realitat, i 
gairebé per accident l’esdeveniment es converteix d’alguna ma-
nera en una reivindicació pública de la vella premsa. El teatre 
s’omple de gent en plena era de la postveritat, i no per escoltar 
ficcions, descripcions esbiaixades dels fets o mentides. Són els 
antics lectors, que ara tornen al diari, transmutat en un escenari 
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sobre el qual els periodistes no escriuen sinó parlen. Com diu 
Vanessa Rousselot, una de les fundadores, diariovivo és “un 
mitjà de comunicació”.

Diarovivo no només és original perquè no pot gravar-se ni 
multiplicar-se o reproduir, també va contra corrent dels temps 
moderns en altres aspectes. Algunes de les històries narrades 
pels periodistes no són d’”última hora”, ni estan pensades per 
satisfer aquest espectador d’avui, sempre ansiós per saber el 
que acaba de passar i oblidar l’anterior, sinó que suposen un 
viatge al passat per rescatar històries que mereixen ser recor-
dades en aquests temps. Perquè per recuperar el prestigi de la 
premsa es fa necessari reivindicar l’autoritat i la credibilitat de 
la font que actua com a testimoni dels fets narrats. (Fotografia: 
Divulgación Innovadora)
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CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

JULIOL
SMART CITY EXPO LATAM 
CONGRESS
02 - 04/07   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Llatinoamèrica 
(Puebla, Mèxic)

EXPOVAPE BARCELONA
06 - 07/07    
Convenció Internacional del 
Cigarret Electrònic

AFFILIATE WORLD EUROPE
08 - 09/07    
Trobada Mundial d'Emprenedors 
en E-commerce

SÓNAR
18 - 20/07    
Festival Internacional de Música 
Avançada i New Media Art de 
Barcelona

SETEMBRE
IASLC 2019
07 - 10/09    
Congrés Mundial de Càncer de 
Pulmó

SMART CITY EXPO ATLANTA
11 - 13/09    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Atlanta (EUA)

EASD
16 - 20/09    
55a Reunió Anual de l'Associació 
Europea per a l'Estudi de la 
Diabetis

ARNOLD CLASSIC EUROPE
20 - 22/09    
Esdeveniment i Exposició sobre 
Fitness i Culturisme

EXPOHOGAR - BCNJoya
21 - 24/09    
Saló Internacional del Regal, 
Decoració, Bijuteria i Joieria

SWAB
26 - 29/09 
Fira Internacional d'Art 
Contemporani de Barcelona

ESMO
27/09 - 01/10 
Congrés Anual de la Societat 
Europea de Medicina Oncològica

OCTUBRE
BAUM FESTIVAL / BARCELONA 
TATTOO EXPO
04 - 06/10   
Festival Internacional d'Art i 
Moviment Urbà / Convenció 
Internacional del Tatuatge de 
Barcelona

SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL 
DE BARCELONA
09 - 13/10

CARAVANING
12 - 20/10   
Saló Internacional del Caravaning

PISCINA & WELLNESS 
BARCELONA
15 - 18/10    
Saló Internacional de la Piscina, 
Wellness i Instal·lacions 
Aquàtiques

BARCELONA MEETING POINT
16 - 19/10    
Saló Immobiliari Internacional

SEC'19
17 - 19/10    
Congrés de la Societat Espanyola 
de Cardiologia sobre Malalties 
Cardiovasculars

AUTO RETRO 
18 - 20/10    
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció

UEG WEEK
19 - 23/10    
Setmana de la Gastroenterologia

COSMETORIUM
23 - 24/10   
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

SMART CITY EXPO KYOTO
Data a concretar
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Kyoto (Japó)

INDUSTRY
29 - 31/10
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
29 - 31/10    
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

SALÓ DEL MANGA
31/10 - 03/11    
Saló del Manga i l'Anime de 
Barcelona

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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Prensa Ibérica/Grup Zeta: l’operació 
que altera l’statu quo de la premsa a 
Espanya
Per Luis Palacio / Digimedios

La compra del Grup Zeta per Premsa Ibèrica no per esperada re-
sulta menys important. Des que a mitjans febrer els responsables 
de Premsa Ibèrica van tancar un acord amb les entitats financeres 
creditores del grup editor d’El Periódico ja només era qüestió de 

temps, de poc temps. Dos mesos després, el passat 17 d’abril, els 
presidents dels dos grups, Javier Moll i Antonio Asensio, rubrica-
ven l’acord de venda, que fonts periodístiques s’han avaluat en 
uns 30 milions i 10 milions d’euros, respectivament, en concepte 
de pagament per el deute (després d’una quitança del 70%), i de 
la part corresponent a la propietat. Les dues xifres, però, no han 
estat confirmades de manera oficial en cap moment.

Tot d’una, el sector de la premsa d’informació general -que és 
sens dubte decisiu per a la informació a España i la conforma-
ció de l’opinió pública- va resultar alterat; des de la segona fila 
sorgia “un primer espasa”, segons una gràfica definició escolta-
da en la preparació d’aquest article.

Fins l’any passat, Prisa, Vocento i Unidad Editorial encapçala-
ven, per facturació, el rànquing dels grups amb presència en 
mitjans informatius impresos. A una distància considerable se 
situaven Grup Godó, Prensa Ibérica Media i Grupo Zeta. Des-
prés de la compra de Zeta i a partir d’aquest any, Prensa Ibèrica 
salta al tercer lloc, desplaçant a Unidad Editorial.

Això és així si es consideren els ingressos totals dels grups, és a 
dir, incloent la seva facturació en altres sectors, com l’educació, 
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l’audiovisual o la impressió. Circumscrivint exclusivament al 
sector de la premsa d’informació general, que és on aquesta 
operació de compra influeix més, si abans Vocento duplicava 
els ingressos del segon grup (Prisa), ara Prensa Ibérica Media 
se li ha acostat significativament, encara que els ingressos del 
grup editor d’ABC encara són un 37% superiors als de l’actual 
editor d’El Periódico de Catalunya.

En termes de quota del mercat de la premsa d’informació gene-
ral (i amb dades de 2017, últim exercici del qual hi ha suficients 
comptes anuals disponibles) la corresponent a Vocento seria 
del 26,1% i la de Prensa Ibérica Media, del 16,4 %. Aquest últim 
percentatge coincideix amb el citat per diversos diaris del grup 
de la família Moll, recollit en l’informe de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMC). 

En termes quantitatius, els ingressos agregats de les editores 
de diaris de Vocento en 2017 van ascendir a 305 milions d’euros 
(91 milions dels quals corresponen a ABC), i els de les de Prensa 
Ibèrica i Zeta, a 192 milions (55 milions, de el Periódico de Cata-
lunya). Si en comptes de les xifres d’ingressos s’analitzen les de 
difusió, Vocento i Prensa Ibèrica Media ja encapçalaven el mer-
cat amb quotes del 23,4 i 12,1%, respectivament. En tercer lloc 

se situava Prisa amb el 10,7%. Després de la compra, la situació 
també canvia, ja que l’adquisició dels diaris de Zeta representen 
gairebé sis punts de quota per a Prensa Ibèrica, que arriba fins 
al 17,9%. Aquests càlculs s’han realitzat amb les dades anuals 
certificades per OJD corresponents a 2017 o 2018 i disponibles 
en el moment de realitzar aquesta informació.

L’operació, doncs, comporta una transformació significativa del 
mercat pel que fa a la posició estratègica i fortaleses de grups 
com Vocento, Prisa, Unidad Editorial i, per descomptat, Prensa 
Ibèrica, que surt notablement reforçat. De fet, entre les opinions 
recollides durant l’elaboració d’aquest article entre diferents pro-
fessionals del sector destaca la d’estranyesa per la passivitat 
mostrada per aquests grups davant d’una operació d’aquestes 
característiques. Una passivitat que, segurament, està relacio-
nada amb el debilitament econòmic i l’endeutament provocat per 
la crisi en els últims anys. En aquest sentit, no està de sobres 
assenyalar que entre 2015 i 2017, Prensa Ibèrica Media va gene-
rar recursos per reduir el seu passiu a curt i llarg termini en 11,5 
milions d’euros, un 21% respecte al començament del trienni.

Mercats locals
Però a més de les seves implicacions en el mercat de la premsa 
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d’informació general en termes nacionals, la incorporació dels 
diaris de Zeta al grup Prensa Ibérica Media tenen derivades en 
mercats locals concrets. Per exemple, a la Comunitat Valen-
ciana. Després de l’operació s’incorpora al perímetre del grup 
Moll el diari Mediterráneo, de Castelló, amb el que el grup ja 
està present amb capçaleres independents en les tres provín-
cies de la comunitat i en set de les nou per les quals discorre 
l’anomenat Corredor Mediterrani.

Tot i que una de les característiques de la compra era l’alta 
compatibilitat dels actius d’ambdós grups és, precisament a 
Castelló on l’operació provoca alguna fricció. Fins ara, Prensa 
Ibèrica atenia aquest mercat amb una delegació del diari Le-
vante, que, segons una font periodística local, realitzava una 
bona cobertura de tots els àmbits informatius de la província. 
En qualsevol cas, Mediterráneo més que quintuplica la difusió 
de l’edició del diari valencià.

Segons els càlculs de la CNMC abans esmentats i publicats en 
els diaris del grup Prensa Ibérica, ara la quota del mercat dels 
diaris del grup a la Comunitat Valenciana ascendiria al 46,6%. 
En qualsevol cas, el predomini d’aquest grup ja era evident fins 
ara doncs, per exemple, la facturació conjunta dels seus dos 

diaris (Levante i Información) duplicava la del seu més directe 
competidor (Las Provincias, de Vocento, amb edicions en les 
tres províncies).

Un altre mercat on s’altera significativament la competència és 
en el de Catalunya. Fins ara aquest es caracteritzava per la 
pugna entre el Grupo Godó, amb La Vanguardia, i Grupo Zeta, 
amb El Periódico i on tots dos concentren més del 90% de la 
seva difusió. Mentre, Prensa Ibèrica tenia una posició clara-
ment secundària, amb capçaleres com Diari de Girona (tercer 
en la seva província després d’El Punt Avuí i l’edició del diari del 
Grupo Godó) i Regió 7, un diari amb vocació més comarcal que 
provincial i dirigit a l’àrea de Manresa/Bages.

Si bé és veritat que en el mercat de la premsa d’informació 
general hi ha una diferència notable entre La Vanguardia i El 
Periódico a favor del primer, amb la compra dels diaris del Gru-
po Zeta, però, el Grupo Godó s’enfronta ara a un competidor 
de molta més entitat. Només cal recordar que, com a grups de 
comunicació, els ingressos de la combinació de Prensa Ibèrica 
i Zeta superen àmpliament als del grup de la família Godó (311 
milions davant 176 milions, segons dades de 2017).
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Al mercat de la comunitat catalana també cal assenyalar que 
l’expansió del grup encapçalat per Javier Moll té un vessant 
a la premsa esportiva, ja que en la cartera de diaris de Zeta 
es troba el diari Sport, directe competidor de Mundo Deportivo, 
pertanyent al Grupo Godó. A més a Prensa Ibérica no li resulta 
desconegut aquest segment del negoci on ja té Superdeporte, 
a València, i participa minoritàriament en el sevillà Estadio De-
portivo.

La compra de Grupo Zeta pot influir, finalment, en les relacions 
entre Prensa Ibérica i Grupo Godó en un tercer aspecte; tots 
dos comparteixen des de fa més de dues dècades l’edició del 
suplement dominical Magazine, que es distribueix amb els dia-
ris d’ambdós grups i que fins ara no plantejava problemes de 
competència. Es tracta en qualsevol cas d’un producte que si 
bé complementa editorialment l’oferta dels caps de setmana, 
des d’un punt de vista publicitari, com li ha passat al conjunt 
dels suplements de premsa, ha perdut pràcticament tota la seva 
importància.

Pel que fa a la influència de la compra a altres províncies, 
l’adquisició de Grupo Zeta permetrà a Prensa Ibérica accedir 
a nous mercats, com l’aragonès, amb El Periódico de Aragón; 

l’extremeny, amb El Periódico o ampliar la seva presència a 
Andalusia, gràcies a Córdoba, i on ja té Diario de Màlaga.

De tota manera i com és conegut, Premsa Ibèrica es caracterit-
za per una gestió molt estricta de la seva xarxa de mitjans, com 
recentment es va manifestar a les Canàries amb la compra del 
Dia i el tancament gairebé simultani de La Opinión de Tenerife; 
el llançament i clausura de La Opinión de Granada fa una mica 
més d’un lustre i, anys abans, amb la compra d’El Correo de 
Zamora i la seva fusió amb La Opinión de Zamora.

Desenvolupament digital
Encara que ja no es pot, en puritat, distingir la faceta digital de 
la del conjunt del negoci dels mitjans, en el cas d’aquesta ope-
ració, l’àmbit digital té alguns aspectes que s’han de destacar. 
El primer té a veure amb la publicitat digital. Encara que, inicial-
ment, el Grupo Zeta va formar trio al costat d’Unidad Editorial i 
Prensa Ibèrica en la comercialització en un paquet dels tràfics 
de les seves pàgines web, al començament de 2014 va decidir 
independitzar-se i treballar en solitari. Els altres dos socis van 
decidir continuar endavant i van mantenir la venda conjunta 
fins a començaments d’aquest any, quan van trencar la seva 
aliança.
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Ara, de nou els mitjans digitals de Prensa Ibèrica i de Grupo Zeta 
tornaran a comercialitzar junts, el que, de nou, introdueix canvis 
significatius en els equilibris del mercat. Així, i segons dades de 
comScore manejats per Prensa Ibèrica, el trànsit agrupat dels 
seuss webs ascendiria a 25 milions d’usuaris únics. Dins d’ells, 
la presència de Elperiodico.com, amb uns 10 milions d’usuaris 
únics a finals de l’any passat, aporta al grup una força que fins 
ara no tenia. Malgrat aquesta debilitat, Prensa Ibèrica ha es-
tat un dels grups més actius en el desenvolupament de fonts 
alternatives d’ingressos digitals, amb la seva presència en el 
sector dels classificats i també a través dels murs de pagament 
d’una part dels seus mitjans locals. Uns murs de pagament que, 
precisament des de començaments de 2019, s’estan reformu-
lant per dotar-los de major contingut, al marge de la informació 
estrictament local. (Infografia: EPI)

Les mètriques, la tecnologia i les 
xarxes socials han canviat la manera 
en què treballen els periodistes al món  
Els periodistes contemporanis ja no poden practicar la seva 
professió ignorant les mètriques de l’anàlisi dels mitjans de co-

municació, les xarxes socials i la influència de la tecnologia. 
Aquest punt de vista es confirma per la 10a edició de l’estudi 
“État des Médias dans le monde”, realitzat per l’empresa Cision, 
un especialista en relacions públiques basades en el correu 
d’Estats Units. La companyia ha enquestat 2.000 periodistes 
de tot el món per conèixer les seves expectatives i sentiments 
enfrontats a un paisatge canviant.

Segons l’estudi, el 65% dels periodistes enquestats van canviar 
la forma en què van avaluar la informació ja que tenien accés a 
les mètriques del seu públic. A més, el 38% dels periodistes en-
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trevistats pensen que allò que canviarà la manera de treballar 
més és el canvi d’algorisme de les xarxes socials. Cal recordar 
que Facebook, per exemple, va decidir oferir menys exposi-
cions a la seva plataforma.

Els periodistes entrevistats també van esmentar el vídeo i la 
intel·ligència artificial com a motor del canvi en la professió. Pel 
que fa a les xarxes socials, el 22% dels periodistes enquestats 
pensen que el seu principal repte és “no ser curtcircuitat per e-
influencers”. Tot i que cada vegada són més vistos com a com-
petidors d’agències de comunicació, també poden convertir-se 
en periodistes. (Font: Agence Ecofin – infografia: Offremedia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’accés a l’estudi État des 
médias dans le monde, des d’aquest enllaç.

Segons Luis Enríquez, “els mitjans 
incapaços de conèixer directament 
les seves audiències, ho passaran 
malament”
El conseller delegat de Vocento, Luis Enríquez, ha participat en 
una trobada privada organitzat per Dircom en què ha analitzat 
el futur dels mitjans de comunicació, fent especial èmfasi en 
com es desenvoluparan els murs de pagament en els mitjans 
digitals. Recordem que el grup al qual representa Enríquez ha 
estat pioner en el desenvolupament d’aquest tipus de contin-
guts que ja imperen en diverses de les seves capçaleres re-
gionals.
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Per Enríquez, el futur dels mitjans de comunicació estarà basat 
en dues àrees fonamentals: el pagament pels continguts i el 
coneixement exhaustiu dels lectors. Per al conseller delegat de 
Vocento, la tecnologia obre una porta als mitjans que pot garan-
tir el seu futur. Aquests avenços es convertiran en el nexe entre 
mitjans i anunciants i afavoriran l’elaboració de perfils recog-
noscibles que afavoreixin la informació qualitativa i segmentada 
dels usuaris.

D’aquesta manera, la viabilitat de qualsevol mitjà de comu-
nicació en l’era digital passarà per la capacitat de cada mitjà 
de conèixer als seus lectors: “Aquells que siguin incapaços de 
conèixer directament a les seves audiències, ho van a passar 
malament”, assegura. El futur, per tant, va de la mà dels murs 
de pagament i de la publicitat programàtica, que en països com 
els Estats Units, suposa un 70% del trànsit. (Font: Prprensa – 
fotografia: Vocento)

La Fura guanya el Premi Molero de 
periodisme

El mitjà de comunicació La Fura ha rebut el premi Eugeni Mole-
ro de periodisme en la modalitat de premsa escrita pel reportat-
ge “Nissaga Cabanyes”, que va sortir publicat en l’edició de La 
Fura el passat 9 de març de l’any passat.

Entre els onze treballs que s’hi havien presentat, el jurat va 
guardonar el reportatge escrit per Jaume Plans, que aborda la 
petjada i el llegat que han deixat els Cabanyes en la cultura, la 
història i el patrimoni locals. El jurat ha valorat el fet que treball 
se sosté en diferents formats, que inclouen el reportatge de di-
vulgació històrica, l’entrevista, les fitxes informatives i el recull 
gràfic històric.

El premi el concedeix el Consell Comarcal del Garraf, 
l’Associació de Periodistes del Garraf, l’Associació d’Amics de 
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i del Servei Educatiu del 
Garraf. (per Redacció AMIC)
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Junior Report i Acer creen la beca 
“Revista Escolar Digital”

El mitjà de comunicació associat a l’AMIC, Junior Report, i 
l’empresa tecnològica Acer s’han unit per atorgar la prime-
ra edició de la Beca ACER-RED 2019-2020. El premi oferirà 
l’oportunitat a un centre públic de formar part gratuïtament du-
rant un any del projecte, impulsat per Junior Report, Revista 
Escolar Digital (RED), una xarxa de diaris escolars dirigits, re-
dactats i gestionats per alumnes de secundària i batxillerat.
Cada setmana els estudiants publiquen notícies, actualitat, 
entrevistes i articles i sota la tutorització d’un periodista pro-
fessional per tal que els estudiants aprofitin al màxim la seva 
experiència.
El premi finançarà el 100% del cost del projecte, valorat en 
2.600 € i que inclou una capçalera pròpia amb un domini per-
sonalitzat, una plantilla i curs de Wordpress, la tutorització del 
periodista i el manteniment tècnic durant el curs. El termini de 
presentació de propostes finalitza el 19 de juliol de 2019.

La Premsa del Baix compleix 10 anys
  
El mitjà de comunicació La Premsa del Baix compleix 10 anys al 
servei dels ciutadans del Baix Llobregat. El mitjà, que es va fun-
dar el 2009, ha anat augmentant les seves dades d’audiència 
considerablement en els últims anys. Actualment, l’edició men-
sual impresa compte amb una difusió de 25.000 exemplars que 
es distribueixen en més de 800 punts (forns, supermercats, es-
tancs, administracions de loteries...) de 20 poblacions del cen-
tre, nord i delta del Baix Llobregat. La Premsa del Baix també 
compte amb la seva edició digital amb 150.000 usuaris únics i 
207.500 visites durant el primer trimestre del 2019. (Font: Re-
dacció AMIC)

Zeta tanca l’ERO sobre GPD, millorant 
les condicions dels acomiadaments

Després de diverses jornades de vaga que van arribar a provo-
car que diaris com Sport  i El Periódico de Catalunya no arribes-
sin als quioscos, els sindicats que representaven al col·lectiu i 
el Grupo Zeta han signat un acord que millora les condicions 
dels acomiadaments improcedents després que la companyia 
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hagi pujat fins al pagament del 80% del que hauria d’abonar en 
indemnitzacions.

Les protestes dels treballadors han servit per reprendre les con-
verses i aconseguir una millora en les condicions inicials que 
es van xifrar en indemnitzacions de 23 dies per any treballat 
i un màxim de 13 mesos per als millors de 45 i majors de 60. 
La resta de treballadors havien rebut una proposta de 24 dies 
per any treballat, amb un màxim de 13 mensualitats. Els treba-
lladors de GPD continuaran en els seus llocs de treball fins al 
proper divendres 31 de maig, moment en què Cre-A (Godó) es 
farà càrrec de l’edició en castellà de El Periódico de Catalunya 
i Imprintsa (EPI) farà el mateix amb l’edició en català del diari 
generalista i del diari esportiu Sport. (Font: Prprensa)

Anna Cristeto, nova directora d’El 
Periódico
La periodista Anna Cristeto (Santa Coloma de Farners, 1978) 
ha estat nomenada nova directora del diari El Periódico de Ca-
talunya; la seva incorporació al càrrec es farà efectiva a par-
tir de la setmana que ve. Cristeto és fins ara la delegada de 

l’agència Europa Press a Catalunya, càrrec que ocupa des de 
2011.

Segons alguns mitjans, Javier Moll va mostrar el seu desig que 
El Periódico fos dirigit per una dona i es va parlar d’Olga Grau i 
Lola García, però les dues van ser descartades, la primera des-
prés del seu fitxatge pel Banco Santander i la segona perquè va 
rebutjar l’oferiment directament.

Cristeto va començar la seva trajectòria periodística a la secció 
d’Economia de La Vanguardia, i el 2001 es va incorporar a la 
delegació d’Expansión a Barcelona i d’allí va passar a ser re-
dactora de La Gaceta dde los Negocios a Barcelona. És llicen-
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ciada en Periodisme per la  Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), té un postgrau en periodisme sociolaboral per la UAB, i 
un curs de postgrau en Comunicació Empresarial per la  Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– fotografia: Catalunya Diari)

Pablo Iglesias en desacord amb 
l’Associació de la Premsa de Madrid

L’Associació de Periodistes de Madrid s’ha vist embolicada en 
una polèmica després de revelar el llistat de guanyadors dels 
Premis APM de Periodisme 2018. Entre els vencedors, es troba 
Javier Chicote, el responsable de signar una informació que as-
segurava que “el ministre de Finances de Chávez va confirmar 
a la policia els pagaments per crear Podemos” i que va ocupar 
la portada del diari ABC el 13 de maig del 2016.

El mateix Pablo Iglesias, protagonista de la portada, va reac-
cionar només conèixer la notícia a través del seu compte de 
Twitter atacant durament a la institució: “L’APM premia l’autor 
d’aquesta portada amb informacions falses sobre Podemos, 
com va quedar acreditat judicialment. La periodista que va in-

vestigar el màster de Casado es presentava també al premi 
però no l’hi han donat. Així funcionen els braços mediàtics del 
poder i les clavegueres”.

L’APM va atorgar a Chicote un dels seus principals premis, el 
que correspon al Millor Periodista de l’Any, “pels seus treballs 
de recerca, tant en el camp de la política com de l’economia o 
l’esport, investigacions realitzades sempre amb rigor i constàn-
cia. Javier Chicote ha dut a terme investigacions sobre la tesi 
del president Sánchez, així com sobre el frau de la Fundació 
Messi, pel qual el futbolista va ser imputat a Argentina, i sobre 
els pagaments d’empreses espanyoles al Partit Popular dins de 
la trama Púnica”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El comerç electrònic pot salvar els 
editors
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

    
Grans editors com el grup Meredith, dels Estats Units, el grup 
Hearst, la revista Future o la revista New York, aquesta última 
amb la seva reeixida secció The Strategist, estan avançant a pu-
blicar potents seccions d’anàlisi, proves i recomanacions sobre 
tot tipus de productes, associades a la possibilitat de comprar-
los online. L’informe mundial FIPP Innovation in Media 2019-

2020 destaca com alguns editors estan experimentant amb el 
comerç electrònic per a convertir-lo en una font d’ingressos 
sostenible. Sovint, els editors es guien per productes que el 
públic està buscant, els analitzen, els revisen i publiquen les 
seves recomanacions. 

Meredith, per exemple, està tenint gran èxit venent productes 
d’alimentació basats en receptes publicades en els seus llocs. 
L’any passat, l’editor es va associar amb eMeals, una aplicació 
que planifica i ofereix plans i menús seleccionats. El públic pot 
guardar receptes i generar automàticament llistes de compres 
setmanals amb ingredients d’aquestes receptes. El comerç 
electrònic d’aquest grup editorial va contribuir a gairebé el 25% 
dels ingressos d’aliments del Grup.

Hearst té un equip de estudis i recomanacions de productes 
que col·labora amb diversos dels títols d’aquest Grup per pro-
var i recomanar idees de productes. La revista Future té una 
cartera de 50 marques en electrònica de consum, música i foto-
grafia, amb comerç electrònic afegit.

La combinació d’un assessorament honest i imparcial i la pos-
sibilitat de adquirir els productes recomanats de manera fàcil i 
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senzilla està donant creixents resultats positius. És cada vega-
da més evident que els editors de prestigi tenen una sensible 
avantatge sobre les marques a l’hora d’ analitzar i recomanar 
productes.

El comerç electrònic s’està disparant a tot el món. Segons 
eMarketer, les vendes d’eCommerce van representar l’any pas-
sat el 10,2% de les vendes al detall mundials i s’espera que 
arribin al 17,2% per 2021. Segons un informe de Javelin Strate-
gy & Research, l’eCommerce a través del mòbil creixerà fins a 
representar 319.000 milions de dòlars en 2020 . Aquest informe 
estima que el comerç mòbil representarà el 49% del comerç 
total electrònic el 2020, comparat amb el 29% el 2015.

A Espanya, el comerç electrònic està guanyant la partida a les 
botigues físiques i ja va suposar prop del 20% del volum de les 
vendes amb targeta l’any passat, mentre que el 2015 aquesta 
quota era del 11%, segons un estudi elaborat per BBVA Re-
search. Empreses com Amazon o Alibaba estan generant tot un 
tsunami d’innovació en el retail. Alguns analistes insinuen fins i 
tot que els editors de notícies haurien de anar a dormir amb 
Amazon. Un món en declivi i mutació accelerada podria unir-se 
a un altre en enlairament explosiu. (Fotografia: Innovation Media)

La UNESCO confirma que Siri, 
Alexa, Google o Cortana perpetuen 
estereotips gènere

Em faria posar vermells 
si pogués”: l’informe de 
la UNESCO, l’informe de 
la UNESCO que ratifica 
la campanya #Vocese-
nigualdad de tango. La 
UNESCO dóna la raó a 

#VocesEnIgualdad de tango    publicant l’informe “Em faria po-
sar vermells si pogués: tancant divisions de gènere en habilitats 
digitals a través de l’educació” en què assegura que Siri, Alexa, 
Google o Cortana perpetuen estereotips de gènere. 

A finals de l’any passat, coincidint amb l’aparició en el mercat 
nacional d’Amazon Echo i del seu assistent virtual Alexa, Tango 
va llançar una campanya en línia i exterior basada en denunciar 
i assenyalar el masclisme que s’amaga després de la quotidia-
nitat de demanar-li alguna cosa a Siri, Alexa i altres assistents. 
D’aquesta manera es va generar una conversa de la qual es 
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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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van fer ressò mitjans nacionals i internacionals amb la qual es 
va aconseguir que Correus comencés a treballar en un assis-
tent per al seu web de gènere masculí, que es dirà Albert, i que 
Renfe afegís l’opció de sol·licitar a Martín qualsevol informació, 
com a alternativa a la seva famosa Irene.

Ara , és la UNESCO la que assegura que Siri, Alexa, Google o 
Cortana perpetuen estereotips de gènere. En un dels capítols 
de l’estudi elaborat per EQUALS amb el títol “Em faria posar 
vermells si pogués: tancant divisions de gènere en habilitats 
digitals a través de l’educació”, s’examina cóm els assistents 
virtuals basats en Intel·ligència Artificial poden estar perpetuant 
estereotips de gènere, ja que encara que és possible configu-
rar-los amb veu masculina, la que ve determinada per defecte 
és la de dona.

Amb la publicació d’aquest informe, es demostra que la via de 
conversa oberta fa mesos a través de l’hashtag #VocesEnIgual-
dad i en col·laboració amb les associacions Dones en Igualtat 
i Homes per la Igualtat de Gènere (AHIGE) està més viva que 
mai. (Font: Programa Publicidad – infografia: Okdiario)

Kantar Media llança al mercat una 
solució sobre el comportament dels 
consumidors a Internet

TGI Global Quick View permetrà als mitjans, agències i mar-
ques segmentar la seva target i adaptar la planificació en els 
països en què operen, a través d’un conjunt de dades harmo-
nitzades dels 22 mercats publicitaris més importants del món. 
L’estudi de Kantar Media aporta una vista completa sobre els 
interessos i trets de personalitat del consumidor, les seves pre-
ferències de mitjans digitals, i els hàbits de compra en línia i 
marques escollides.

A més de perfilar audiències globals, TGI Global Quick View es 
pot combinar amb la font de TGI local de cada un dels 22 mer-
cats per a proporcionar una imatge completa dels consumidors 
que connecta amb les marques i mitjans locals, per tal d’obtenir 
una planificació més detallada i específica del target en cada 
territori.

TGI Global Quick View és una excel·lent incorporació al con-
junt de solucions que ofereix Kantar Media sobre intel·ligència 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

connectada. Aquest producte ofereix una imatge completa dels 
hàbits de comportament en línia del consumidor, i permet a les 
agències planificar campanyes globals que tinguin repercussió 
a nivell local, mentre que els mitjans es poden beneficiar d’una 
millor comprensió sobre què els defineix en els principals mer-
cats publicitaris. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Confidencial ofereix 100 euros als 
seus lectors per millorar les seves 
xifres
El Confidencial ha emprès una nova campanya per intentar 
apropar els seus continguts al públic. En els últims dies, el diari 
ha publicat una pestanya en la seva portada per recollir infor-
mació sobre com i de quina manera s’informen els lectors en el 
mitjà. El més sorprenent és que, per fer-lo més efectiu, el diari 
ha decidit recompensar les persones que participin en aquesta 
enquesta amb 100 euros.

El mecanisme és el següent: El Confidencial proposa respon-
dre a una sèrie de preguntes personals (sexe, edat, professió, 
ingressos) i de consum (quina secció llegeixes, quin contingut 

et produeix més interès). Un cop complerts els criteris esta-
blerts, el diari ofereix la possibilitat de participar en una entre-
vista d’una hora per videotrucada amb l’objectiu de “millorar 
com t’informes al nostre web”. En cas de completar el procés, 
la publicació recompensarà als afortunats amb 100 euros.

Amb aquesta mesura, El Confidencial pretén que els seus lec-
tors ajudin en la construcció del futur del diari, que es manté 
líder entre els digitals nadius tot i la sagnia de lectors que ve ex-
perimentant. Tal com reporta comScore, la publicació va sumar 
15,1 milions d’usuaris únics a l’abril, fet que suposa un descens 
de més de 3,5 milions de lectors respecte al mateix mes de 
l’any anterior. Aquesta baixada del 19,1% està permetent a El 
Español retallar distàncies, i ara mateix l’avantatge ja és inferior 
al milió de persones. (Font: Prnoticias)

Diario Montañés ja té 4.000 
subscriptors de pagament dos anys 
després llançar el “paywall”
Quatre mil subscriptors de pagament i 110.000 lectors diaris. 
Aquest és el balanç de Diario Montañés dos anys després que 
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el diari de Vocento posés en marxa el mur de pagament On+, 
pel qual per llegir tots els continguts cal pagar 4,95 euros al 
mes, o acollir-se a la subscripció anual, amb una reducció so-
bre el preu. Segons indiquen des del periòdic, “la plataforma di-
gital segueix guanyant adeptes i el compromís del centenar de 
periodistes d’aquesta casa segueix convencent a una audiència 
de més de 110.000 lectors diaris que accedeixen a  una mitjana 
de mig milió de notícies al dia” .

Els subscriptors poden gaudir d’ accés il·limitat a totes les 
notícies, entrevistes, reportatges, galeries, vídeos i articles 
d’opinió; participar en els sorteigs del Club del Subscriptor; 
rebre cartes dels periodistes sobre esports, economia, políti-
ca o gastronomia; i beneficiar-se d’una experiència publicitària 
menys invasiva, tant al web com en l’aplicació de mòbil, segons 
destaquen des del periòdic. El cap de l’edició digital del diari, 

Gonzalo Sellers, escriu als subscriptors sobre els temes polítics 
més rellevants de Cantàbria i acosta l’audiència el dia a dia 
de la Redacció, avançant les cobertures informatives sobre les 
que s’està treballant. El responsable d’Economia, Jesús Lastra, 
envia la carta ‘Valor i preu’, que inclou les notícies més relle-
vants del sector empresarial càntabre, i el redactor en cap, José 
Luis Pérez, s’encarrega de fer arribar als lectors les novetats 
gastronòmiques de Cantàbria a La Mesa amb recomanacions i 
apunts sobre on menjar a la regió.

D’altra banda, l’aplicació ha millorat la seva funcionalitat i usa-
bilitat “sent cada vegada més ràpida i intuïtiva”, i des de nov-
embre els subscriptors poden connectar des de més d’un dis-
positiu al mateix temps i guardar continguts per a una lectura 
posterior. (Font: Laboratorio de Periodismo – foto: Prnoticias)

És mitja nit, saps amb qui parla el teu 
iPhone?

Segons escriu  Geoffrey A. Fowler, columnista de tecnologia al 
The Washington Post, tot i que la pantalla està apagada i estic 
roncant, les aplicacions del meu iPhone empren molta informa-
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ció sobre mi a empreses de les quals mai no he sentit parlar. 
Probablement, el teu iPhone està fent el mateix i Apple podria 
estar fent més per aturar-lo.

En una nit recent, una dotzena d’empreses de màrqueting, 
empreses de recerca i altres informes de dades personals van 
obtenir informes del meu iPhone. A les 23:43, una empresa 
anomenada Amplitud va agafar-me el meu número de telèfon, 
correu electrònic i la ubicació exacta. A les 3:58 am, un altre 
anomenat Appboy va obtenir una empremta digital del meu te-
lèfon. A les 6:25 am, un rastrejador anomenat Demdex va rebre 
una manera d’identificar el meu telèfon i va enviar una llista 
d’altres rastrejadors amb els quals es va aparellar. I tota la nit, 
hi va haver un comportament sorprenent per un nom familiar: 
Yelp. Estava rebent un missatge que incloïa la meva adreça IP, 
una vegada cada cinc minuts.

Les nostres dades tenen una vida secreta en molts dels dispositius 
que utilitzem cada dia, des de parlants de Alexa fins a televisors 
intel·ligents. Però tenim un punt dèbil força gran quan es tracta de 
les empreses de dades que exploren els nostres telèfons, tot i que 
la publicitat d’Apple ens digui que “El que passa al teu iPhone es 
queda al teu iPhone”. La meva investigació suggereix el contrari.

El periodista va poder descobrir com aplicacions IPhone trans-
metien informació a tercers: mentre estava dormint, incloeu 
Microsoft OneDrive, Intuit’s Mint, Nike, Spotify, The Washing-
ton Post i IBM és el Weather Channel. Una aplicació, el ser-
vei d’alerta contra el crim Citizen, ha compartit informació 
d’identificació personal que infringeix la seva política de priva-
desa publicada.

Fowler escriu al Post: “I el vostre iPhone no alimenta només 
els seguidors de dades mentre dormiu. En una sola setmana, 
em vaig trobar amb més de 5.400 seguidors, principalment en 
aplicacions, sense incloure el trànsit incessant de Yelp. Segons 
l’empresa de privadesa Disconnect, que va ajudar a provar el 
meu iPhone, aquests seguidors no desitjats haurien llançat 1,5 
gigabytes de dades durant el mes. Això és la meitat de tot un 
pla bàsic de serveis sense fils d’AT&T”. Podeu llegir l’article 
sencer des d’aqui. (Font: washingtonpost.com)
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comScore seguirà mesurant les 
audiències digitals dos anys més

L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació (AIMC), l’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) i 
l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea) han tancat un nou 
acord amb comScore perquè s’encarregui del mesurament de 
les audiències digitals els anys 2019 i 2020. Durant aquest 
període, però, les tres associacions es comprometen a “re-
flexionar i donar resposta al model organitzatiu ideal” per a la 
investigació d’audiències digitals. Actualment, la comissió de 
seguiment està realitzant una anàlisi en profunditat sobre les 
estructures existents en altres països, així com una valoració 
de la dimensió tècnica i econòmica.

Amb aquest acord finalitza un llarg procés de negociació. L’abril 
de 2018 comScore es va adjudicar de nou el concurs convocat 
per realitzar el mesurament de les audiències digitals. Alesho-
res es va obrir un període de negociació per donar resposta a 
una sèrie d’exigències proposades per la mesa de contractació 
en la resolució del concurs.

comScore va iniciar el servei de mesurament digital l’1 de gener 
de 2012 amb un contracte de tres anys, el qual va ser prorrogat 
dues vegades, i va finalitzar a finals de 2018. A finals de 2020 
haurà completat nou anys amb el servei. (Font: Comunicació 21)

Havas Media i la Facultat 
Blanquerna presenten un Màster en 
Transformació Digital
Havas Media Group i la Universitat Ramon Llull-Blanquerna 
presenten el Màster en Transformació Digital del Màrqueting 
i la Comunicació, que, amb una clara orientació professional 
oferirà un innovador programa formatiu amb un complet pla 
d’estudis que inclou un mòdul de pràctiques en empreses per-
tanyents a Havas Group Espanya. Permetrà especialitzar-se en 
estratègies i gestió de la transformació digital del màrqueting i 
la comunicació en qualsevol àrea: institucions, organitzacions, 
anunciants, indústria de la comunicació, publicitat, relacions pú-
bliques, mitjans digitals, consultories.

Així, Havas Media Group i la Facultat de Comunicació i Re-
lacions Internacionals Blanquerna, presenten aquesta nova 
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titulació que permetrà als seus alumnes especialitzar-se en es-
tratègies i gestió de la transformació digital del màrqueting i la 
comunicació en l’àmbit professional. El Màster que començarà 
al gener de 2020 està dirigit a totes aquelles persones que vul-
guin ampliar els seus coneixements i experiència amb l’objectiu 
d’especialitzar-se en la transformació digital d’àrees com la Pla-
nificació i Consultoria estratègiques, Direcció de comptes i de 
Servei al Client, Gestió de mitjans digitals, i el Màrqueting i la 
Comunicació digital en qualsevol àmbit de gestió.

El Màster es completa amb un últim mòdul de Pràctiques (abril 
2020 febrer 2021) en empreses pertanyents a Havas Group Es-
panya. D’aquesta manera s’ofereix una experiència en les prin-
cipals rutines de l’especialitat en un entorn professional, amb 
l’objectiu d’aplicar les competències adquirides durant el màs-
ter. Les pràctiques seran tutoritzades individualment per profes-
sors del Màster, i avaluades conjuntament amb els respectius 
tutors a les empreses. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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La inversió publicitària: cap a una 
nova estabilitat
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  

L’últim estudi de Zenith Vigía - compost per directius de mitjans i 
de grups de mitjans- intenta demostrar que anem cap a una nova 
estabilitat en inversió publicitària, amb un primer semestre que 
gairebé es dóna per descartat que serà pla, mentre s’espera un 
major creixement en la segona part de l’any. En suma, l’estudi 
dedueix que la inversió publicitària creixerà enguany un 2,0% 
una previsió que és una dècima inferior a la que obtenien fa dos 
mesos però millora en dues dècimes la de gener. 

Els panelistes van contestar el qüestionari en el període comprès 
entre les dues convocatòries electorals, sense conèixer encara 
els resultats de les europees, municipals i autonòmiques, ni la 
composició del nou Govern de l’Estat. Els resultats de l’estudi 
semblen indicar que s’espera una major estabilitat política i 
econòmica que la viscuda en els últims mesos, el que redundaria 
en una major activitat econòmica i publicitària. Si es complissin 
les previsions per a les diverses variables, la inversió publicitària 
tindria un creixement real, superior a l’IPC, però perdria cert pes 
en la participació en el PIB, que creixeria unes dècimes més.

Els mitjans digitals segueixen sent la base del creixement de la 
inversió publicitària. En canvi per als mitjans impresos i per a 
la televisió generalista s’esperen noves caigudes. A diferència 
del que passava al llarg de l’últim any, les preocupacions més 
grans no vénen ara de factors relacionats amb la política inter-
na, sinó de conflictes exteriors, com la possibilitat d’un “Brexit” 
dur o les conseqüències de la guerra comercial entre Estats 
Units i la Xina per sectors estratègics com el de les telecomu-
nicacions.

Sense oblidar, per descomptat, que el conflicte de Catalunya 
no està resolt i que es desconeix la composició del nou Govern 
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espanyol, una variable de pes. S’espera, però, una situació 
de més estabilitat política que afavoreixi el desenvolupament 
dels negocis. Això ha fet que millori la percepció tant referida a 
l’economia com a la publicitat. Ambdues segueixen sent negati-
ves, però se situen en els millors valors del que va d’any.

L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) recupera 
gairebé 14 punts i se situa ara en -18,6. L’IPMP (Índex de Per-
cepció del Mercat Publicitari) també recupera una mica de les 
pèrdues dels últims mesos. Se situa ara en -29,5, quinze punts 
millor que fa dos mesos.

No se sap si és un canvi de tendència o senzillament d’un 
moviment conjuntural
El fenomen de les OTTs aconsegueix una gran notorietat, Amb 
pics com l’aconseguit aquesta última setmana al voltant del final 
de la sèrie Joc de Trons. La seva influència sobre l’audiència de 
la televisió generalista (especialment entre els joves) i la seva 
capacitat de generar GRPs, la mercaderia que es ven en el ne-
goci televisiu, és indubtable, però segurament una mica menor 
que la que es deduiria del volum de converses generades per 
algunes sèries de les OTTs. Quan es pregunta als panelistes 
per l’evolució de la inversió a la Televisió, preveuen una cai-

guda de l’1,0% per a la televisió generalista, que en una petita 
part es compensaria amb el creixement del 4,1% (sobre una 
base molt menor) d’inversió en els canals de pagament. Però si 
se’ls pregunta directament per la influència que el creixement 
d’audiència de les OTTs tindrà sobre la inversió en Televisió 
obtenim una caiguda del 4,3%. La caiguda d’inversió en Televi-
sió i el creixement a Internet faran que, gairebé amb seguretat, 
Internet es converteixi l’any 2020 en el mitjà líder per inversió.

Important caiguda dels mitjans impresos
El creixement més gran s’espera per a la inversió en mòbils (+ 
10,0%). Algunes especialitats dins d’Internet, com xarxes so-
cials (+9,8%) o vídeo on line (+9,2%) també experimentaran 
creixements superiors al del conjunt d’Internet (+8,8%). També 
s’esperen creixements superiors a la mitjana del mercat per a 
Exterior Digital (+6,2%); canals de pagament de Televisió (+ 
4,1%); cinema (+ 3,0%) i ràdio (+ 2,2%). El mitjà exterior, amb 
tots els seus formats, creixerà un 2,0%, igual que la mitjana del 
mercat. 

En canvi, la televisió generalista (-1,0%); els diaris (-6,2%); les 
revistes (-7,1%) i els suplements (-8,6%) experimentaran cai-
gudes d’inversió.
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Desaparegut el sector de l’Automoció com a motor del creixe-
ment de la inversió, els mitjans no tenen molt clar quins sectors 
seran ara els que se situïn en les primeres posicions: Banca i 
Finances; Telefonia i Telecomunicacions estan entre els can-
didats, però també podrien ser Transport i Turisme; Energia o 
Alimentació i Begudes.

Previsions per mitjans
Les variacions en les previsions respecte a les que obteníem al 
març són lleugeres. En cap cas superen el punt.

Com s’ha comentat, els panelistes que opinen sobre aquesta 
qüestió (un 70% del total) creuen que l’augment d’audiència 
de les OTTs produirà una reducció de la inversió en Televisió i 
xifren aquest descens en el 4,3%.

Inversió en àudio Online.- La inversió en publicitat en àudio 
on Line podria suposar en aquests moments un 4,2% del total 
de la inversió digital. S’espera que en els propers mesos creixi 
un 5,7%, el que reduiria en una dècima aquesta participació (en 
créixer menys que la inversió digital total). Alguns panelistes 
destaquen la importància que pot tenir el creixent pes de la Pu-
blicitat Programàtica en la publicitat en Àudio.

La publicitat programàtica i la preocupació pels adbloc-
kers.- Segons l’opinió dels panelistes de Vigía la publicitat 
Programàtica representa el 23,0% de la inversió en publicitat 
digital. Més de la meitat de la publicitat gestionada d’aquesta 
manera es dirigeix a dispositius mòbils (un 52,7%). Val la pena 
assenyalar que tots els panelistes que opinen sobre el tema 
dels bloquejadors de publicitat creuen que la seva proliferació 
farà canviar la manera de comprar la publicitat digital. Fins i tot 
un 7% creu que canviarà molt.
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El frau en publicitat digital.- Les modalitats de frau que més 
preocupen als panelistes són els bots i granges de clics, que 
augmenten artificialment les dades de trànsit (citats pel 58%) i 
la suplantació de domini (domain spoofing) i l’atribució fraudu-
lenta de dades d’altres llocs (galeta spoofing, per un 29%). La 
galeta spoofing podria reduir-se en un futur pròxim a causa de 
les mesures adoptades per Google. En suma, segons l’opinió 
dels panelistes amb la utilització de les eines antifrau adequa-
des es podria millorar un 14,8% la inversió en publicitat digital. 
Ara com ara les eines antifrau més utilitzades són les dels pro-
pis adservers (Google Campaign Manager, Sizmek...), usades 
per un 24% dels panelistes i les de ComScore, per un 19%.

El branded content i els influencers.- Els panelistes de Vigía 
creuen que aquest any augmentarà la inversió en branded con-
tent, fins i tot un 23,4% creu que creixerà molt. Els panelistes 
creuen que la inversió s’ha de dividir en parts molt similars en la 
creació del contingut (un 47,6%) i a la seva distribució/promoció 
(52,4%) i també estimen que el 7,5% de la inversió digital es 
destina a accions protagonitzades per “influencers”.

L’activitat per semestres.- En els dos mesos transcorreguts 
des del març ha millorat la visió tant del primer com del segon 

semestre. El començament de l’any ha estat “regular”, encara 
que amb una tendència a ser bo; en l’escala de -100 a +100 
s’obté ara un valor de +2,5, quan al març era -11,9. En compa-
ració amb el de l’any passat el primer semestre està sent “una 
mica pitjor”, però millor de com es veia fa dos mesos. Ara s’obté 
un índex -5,0, més de vint punts millor que el -25,6 de març.

També milloren les expectatives per al segon semestre, que 
s’espera que sigui “una mica millor” que el de l’any passat. 
S’obté ara un índex de +11,0, quan al març es quedava en +2,4. 
Vaja, que, en general, els resultats són una mica millors que els 
que s’obtenien fa dos mesos i es pot dir que s’obre una porta a 
l’esperança que aquest any vagi cap a millor. (Infografies: Ze-
nith Media i Control Publicidad)

Ja és públic l’European 
Communication Monitor 2019

La European Public Relations Education and Research As-
sociation (EUPRERA) ha llançat el seu sondeig anual sobre 
l’estat i el futur de la comunicació estratègica. L’European 
Communication Monitor, ha arribat a la seva tretzena edició, i 
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s’ocupa un cop més dels temes més debatuts com la confiança 
i l’autenticitat, l’impacte de la intel·ligència artificial al sector de 
la comunicació, així com noves formes de creació i distribució 
de continguts. L’estudi identifica a més característiques noves 
dels departaments excel·lents de comunicació i explorarà les 
similituds i diferències al llarg d’Europa. Les comparacions país 
a país i en diferents tipus d’organitzacions (privades amb i sen-
se cotització en borsa, sense ànim de lucre, governamentals, 
agències, etc.) proporcionaran resultats rellevants per a totes 
les branques del sector de la gestió de comunicació.

L’European Communication Monitor 2019 es basa en respostes 
de 2.689 professionals de la comunicació de 46 països. Hi ha 
disponibles anàlisis detallats per a 22 països i diferents tipus 
d’organitzacions (empreses, organitzacions no lucratives, go-
vernamentals, agències). Aquests els eixos principals del tre-
ball:

Confiança: els comunicadors senten que la seva professió no-
més té confiança en dos terços dels alts directius (el 67%) i 
en una minoria d’influents i bloggers (47%), periodistes (39%) i 
gent normal (27%), però una gran quantitat la majoria se senten 
confiables pels seus propis col·legues, caps i clients interns, 
així com pels seus agents externs i públics.

Transparència: els enquestats els resulta més difícil comuni-
car-se de manera transparent sobre la postura política del seu 
equip directiu (el 41% creu que això és difícil) i sobre els pro-
cessos interns i els fluxos de treball (35%).

Intel·ligència artificial:  tres quartes parts dels enquestats 
(el 77%) creuen que la IA canviarà la professió de les comu-
nicacions en conjunt, però el 56% afirma que és difícil garantir 
les competències dels professionals de la comunicació neces-
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sàries per introduir la IA, seguida del 54% que creuen que la 
tecnologia de la informació, els pressupostos o l’estructura or-
ganitzativa són obstacles importants.

Creació i distribució de continguts: el 77% dels professionals 
confirma l’augment de la importància dels mitjans compartits 
durant els últims tres anys, mentre que el contingut dels mi-
tjans socials patrocinats és utilitzat per cada segon departa-
ment de comunicació i agència (53%). (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia - infografia

NOTA: el Butlletí de l’AMIC us convida a navegar per l’informe 
gràfic de l’European Communication Monitor 2019. CLIQUEU 
AQUÍ 

El 31% de la inversió publicitària a 
Espanya és digital, 11 punts menys 
que a Europa
Segons les dades de WARC, el 42% de la inversió publicitària 
a Europa va ser digital l’any passat i per a enguany la despe-
sa prevista en digital és del 47,7%. Espanya està molt lluny 

d’aquestes xifres. D’acord amb l’últim informe d’Infoadex, els 
anunciants van dipositar en línia el 31% dels seus pressupos-
tos, és a dir, 11 punts percentuals per sota de la mitjana euro-
pea. I és que el mitjà més important a nivell publicitari segueix 
sent a Espanya la televisió, que l’any passat va rebre 2.127 
milions d’euros, és a dir, el 38% de la inversió total dels anun-
ciants .

Els països més avançats de la indústria publicitària -els Estats 
Units, Regne Unit o Holanda fa ja temps que dediquen més fons 
a digital que a la televisió tradicional. Fins i tot, als Estats Units 
ja l’any passat el digital va superar la inversió que reben tots els 
mitjans tradicionals (televisió, ràdio i premsa). I es preveu que 
aquest any en línia tingui una quota del mercat publicitari allà el 
56%, segons les dades de WARC.
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Així doncs, digital tindrà aquest any un pes a nivell global del 
47,7% del pastís publicitària global i superarà el 50% ja el 2020. 
A Espanya això no passarà fins el 2024, si es manté l’evolució 
actual. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’Informe Global ad 
Trends, de Warc Data. CLIQUEU AQUÍ  

Un nou estudi explora el concepte 
JOMO (o l’alegria de desaparèixer) 
entre els joves actuals.
Els Millennials són famosos per FOMO (the Fear of Missing 
Out), però la Generació Z és més coneguda avui per Joy of Mis-
sing Out, que no tracta de sortir completament de la xarxa, sinó 
de equilibrar moments feliços a les xarxes socials amb aquells 
que els fan estrès. En el nou estudi de Wattpad, “Com la Gen Z 
està trobant l’equilibri en un món al revés”, la gran majoria dels 
joves fins als 24 anys respon els fa una mica de tensió (95%), 
és a dir, la Generació Z està més inclinada al que en l’anàlisi 
anomenen la “felicitat de perdre alguna cosa”.

Dels 400 Gen Zers que van 
fer l’enquesta en línia, el 43% 
van dir que van prendre la de-
cisió activa de passar un parell 
d’hores al dia de les xarxes so-
cials. L’altre grup que decideix 
anar en línia per desestressar-

ho, llegint, escoltant música, escrivint, jugant o veient vídeos diver-
tits com a mitjà d’escapar o d’expressió personal. Així, es destaca 
que gairebé nou de cada deu (el 89%) dels enquestats de Gen Z 
van dir que l’escola i la feina són els principals desencadenants 
de l’estrès, seguits de la família (el 53%), els amics (el 38%) i els 
diners i la salut (el 20%). Segons l’informe, gairebé tots (el 91%) 
dels Gen Zers entre els 18 i els 21 diuen que han experimentat 
almenys un símptoma físic o emocional a causa de l’estrès.

Gen Zers, els primers nadius digitals, integren tot el que fan 
amb els seus telèfons. Reconeixen també que la xarxa és una 
part molt important de la seva vida. Un 59% afirma que el temps 
passat davant la pantalla els fa feliços, encara que un 45% 
també afirma que se sent jutjat quan passa molt temps veient 
la pantalla del seu mòbil. Un 53% reconeix que passa massa 
temps a les xarxes socials.
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“Com que Gen Z és més exigent i selectiu de la seva participa-
ció en línia, els venedors i les marques han de ser conscients 
del tipus de contingut que també creen. Aprofitar les tendèn-
cies, les impressions i la popularitat poden proporcionar un 
compromís a curt termini, però no és eficaç. En crear relacions 
a llarg termini amb aquests nadius digitals”, escriu Wattpad en 
l’informe. “És important que Gen Z senti que les marques es 
preocupen de les mateixes coses que fan i que són autèntiques 
pel que fa al seu contingut”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia Wattpad)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de Wattpad, “Com la Gen 
Z està trobant l’equilibri en un món al revés”. Només cal CLI-
CAR AQUÍ  

Com s’han de relacionar les marques 
amb els joves de la Generació Z

L’agència de mitjans Starcom presenta els resultats de la sego-
na edició d’Experience Sessions, la seva iniciativa per entendre 
millor el comportament i preferències de perfils concrets. Aquest 
cop, el monogràfic analitza les activitats i experiències favorites 

de la Generació Z (joves de 8 a 17 anys). A més d’analitzar 
dades quantitatives, l’agència ha dut a terme diferents focus 
group i anàlisis diàries de comportament per detectar patrons 
comuns en una generació marcada, precisament, per la diver-
sitat i l’individualisme, però també per la solidaritat i el respecte 
als altres.

El resultat de la investigació retorna, entre d’altres aprenentat-
ges, els tres ingredients que els mateixos joves de la Generació 
Z consideren que no poden faltar en una experiència autèntica: 
col·lectiva, lúdica i en un context en què se sentin còmodes. El 
mòbil, que permet guardar i compartir totes les seves vivències 
i també la música, una banda sonora que els acompanya du-
rant les 24 hores del dia, són altres elements imprescindibles. 
Perquè aquesta experiència sigui, a més, realment memorable, 
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les marques han de tenir en compte que els més joves valoren, 
per sobre de tot, que sigui a l’aire lliure, que plantegi una par-
ticipació activa o que sigui exclusiva per a ells: prohibit adults.

A més, l’estudi detalla les seves activitats i temàtiques preferi-
des, un total de 17, des de “carrer” o la cultura oriental, fins a 
dormir a casa dels amics o el “sesioneo”, plans per fer-se fotos 
i vídeos que després editen i comparteixen en xarxes socials, 
sobretot a Instagram.

Sandra García, insights sènior manager de Starcom, comenta 
“la Generació Z és, amb diferència, la més difícil d’entendre 
perquè no para d’evolucionar. Per això no buscàvem només 
saber com consumeixen avui els mitjans sinó també conèixer 
què pensen i què poden fer les marques per apropar-se més a 
ells. Si volem generar l’experiència perfecta, hem d’entendre 
les seves particularitats i saber parlar el seu llenguatge” (Font: 
Marketing News – infografia: klever.blog)

NOTA: Us oferim l’informe Experience Sessions. Els lectors d’El 
Butlletí el poden descarregar CLICANT AQUÍ   

Nova campanya de TBWA \ Espanya 
per l’ONCE
Després d’un concurs entre les agències del pool, l’ONCE torna 
a confiar en l’agència per a la seva campanya del Nou Rasca 
Sou de la teva Vida. La campanya està basada en un insight 
universal: els imprevistos dels que vivim envoltats i com el nou 
Grata Sou de la teva Vida ens dóna la clau per viure sense por 
a ells i gaudir de les oportunitats que aquests ens ofereixen.

La campanya ens convida a prendre’ns la vida amb bon humor 
i alegria. A acceptar l’imprevist com una cosa positiva; perquè 
amb el nou Rasca es poden guanyar 2.000 € al mes durant 15 
anys. Així, tindrem l’oportunitat de gaudir dels imprevistos men-
suals convertits en rotundes “satisfaccions” o feliços “victòries”. 
La campanya compta amb 3 espots, protagonitzats per una 
parella a la que aquest nou Grata li ha canviat la vida omplint-
la d’aquests “meravellosos” imprevistos, que ara els permeten 
accedir a certs desitjos (un cotxe nou, un viatge, l’últim model 
de smartphone). Per això, cada vegada que es troben amb un 
d’ells, el afronten de bona gana i amb una riallada. La campan-
ya està formada per tres espots de 20 “, dos de 10”, 3 falques 
de ràdio, gràfica, display i exterior. (Font: Programa Publicidad)
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El consumidor en sap poc sobre l’ús 
de dades
Per Interactiva Digital

Coincidint amb el primer aniversari de la implementació del 
GDPR o Reglament General de Protecció de Dades, els re-
sultats d’un enquesta realitzada per Ogury assenyalen que els 
consumidors no saben encara com es recullen, emmagatze-
men i utilitzen les seves dades. Ogury, companyia de tecnologia 
especialitzada en Mobile Journey Màrqueting, ha dut a terme 
una enquesta entre més de 287.571 consumidors per conèixer 
les seves actituds i opinions sobre el màrqueting mòbil, la pu-
blicitat i les dades. 

Quan se’ls va preguntar si creien que la seva comprensió de 
com les empreses utilitzaven les seves dades havia millorat des 
que el GDPR va entrar en vigència, la majoria dels enques-
tats va respondre “No”. A més, el coneixement del consumidor 
sobre el que és el GDPR és en si baix. A Espanya, el 47 per 
cent dels enquestats ha assenyalat que la seva comprensió no 
és millor ara que abans que entrés en vigència la llei, mentre 
que un altre 40 per cent va dir que “ni tan sols sabien què era 
el GDPR” . Als països europeus on fa més d’un any el GDPR 
entrar en vigor, un sorprenent 39 per cent dels enquestats des-
coneix totalment el que és el GDPR.

Gonzalo Figares, director general d’Ogury a Espanya i VP per 
Latinomérica, assenyala: “Les empreses han d’entendre bé 
què és el GDPR i, al seu torn, educar els consumidors sobre 
la importància de compartir dades. Aquest nivell d’educació del 
consumidor serà cada vegada més important en tot el món. Ja 
ho estem veient als Estats Units on la gent s’està preparant per 
la Llei de Protecció al Consumidor de Califòrnia (CCPA), que 
entrarà en vigor l’1 de gener que de 2020 “.

La importància del consentiment explícit de l’usuari
Les conclusions de l’estudi indiquen que les empreses no han 
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establert correctament el requisit del consentiment explícit i in-
format de l’usuari per a la recopilació i l’ús de dades. El 78% 
dels consumidors a nivell mundial no llegeix els avisos íntegra-
ment.

A més, aproximadament la meitat dels consumidors (52 per 
cent a nivell mundial) van respondre que, fins i tot quan llegei-
xen els avisos de consentiment, segueixen sense entendre com 
s’utilitzen les seves dades . Aquest percentatge va ser fins i tot 
més gran en els països on el GDPR porta implementat un any, 
ja que el 58% dels països europeus no entenen com fan servir 
les empreses les seves dades.

L’enquesta també revela que, si se’ls donés una opció explícita, 
el 71 per cent dels enquestats estaria preparat per compartir les 
dades de les seves aplicacions mòbils i llocs web, així com les 
dades de contacte com una alternativa al pagament per accedir 
a les aplicacions i al contingut en línia.

Aquesta enquesta apunta a la necessitat que hi hagi una trans-
formació global al voltant de com es realitza avui en dia la publi-
citat i el màrqueting. Si les empreses no comencen a prendre’s 
seriosament el GDPR, això pot tenir conseqüències negatives 

importants a través de diverses sancions que seran perjudicials 
per a les empreses que no operen sota la llei tal com està dis-
senyada.

Un gir cap a una publicitat que adopti l’intercanvi de dades 
consentits crea un entorn més segur per als consumidors i les 
marques, restaurant la confiança i la integritat de la indústria i 
ajudant a crear una Internet més madura i respectuosa. (Info-
grafia: Mobile World Live)

NOTA: El Butlletí us facilita l’estudi An Introduction to Mobile 
Journey Marketing and Ogury’s MJM Solutions, si CLIQUEU 
AQUÍ   

Els chatbots d’atenció al client 
mouran 112.000 milions en 2023

Els chatbots atresoren la clau per convertir-se en grans aliats 
de la indústria minorista, del retail i de l’ecommerce. Així puja-
ran com l’escuma per dotar al client d’una millor experiència 
d’atenció al consumidor. Encara que semblin encara un produc-
te de la ciència ficció,  la veritat és que els chatbots fa temps que 
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s’han convertit en una realitat dins dels departaments d’atenció 
al client de moltes empreses. I, especialment, si aterrem les 
nostres mires en el sector del ‘retail’, un dels més exposats al 
contacte constant de les marques amb els consumidors.

En aquest sentit, el nombre d’interaccions reeixides realitzades 
per chatbots en el comerç minorista arribarà a les 22.000 con-
verses en 2023, el que suposarà un extraordinari augment res-
pecte a les 2.600 milions d’interaccions estimades per a aquest 
2019. Són dades de la firma d’anàlisi Juniper Research, segons 
la qual aquesta classe de tecnologia té el potencial d’oferir ex-
periències d’usuari d’alta qualitat amb un ús limitat de recursos, 
la qual cosa augmenta la retenció i satisfacció dels clients alho-
ra que redueix els costos operatius.

De fet, el document mostra que  els chatbots estan sent impul-
sats principalment pel seu potencial per reduir costos en les 
empreses de venda al detall:  mentre en l’actualitat aquests 
estalvis són només de set milions de dòlars, dins d’un lustre 
rondaran els 439 milions d’ dòlars. (Font: TicBeat)

Imatges que parlen

El Laboratori d’Intel·ligència Artificial (IA) de Samsung està des-
envolupant un projecte de desenvolupament audiovisual pel 
qual mitjançant la IA pot servir per desenvolupar animacions 
parlants en 3D de models històrics. El treball de  Egor Zakharov, 
Aliaksandra Shysheya, Egor Burkov i Victor Lempitsky avança 
en la mostra d’un recull de dades no només en models de per-
sones reals i que podem captar a través de la gravació sinó 
també a través d’exemples històrics a partir de fotografia o qua-
dres. En aquest vídeo podem veure els sorprenents resul-
tats. (Font: Weekly)

Un gran pas per a les deep fakes 

A la pràctica, es tracta d’evolucionar models en dues dimen-
sions amb les imatges de, per exemple, Mona Lisa o  Fiódor 
Dostoievski per recrear un moviment simulat a través de múlti-
ples imatges des de molts angles. El sistema realitza un meta-
aprenentatge que permet una interpretació més ràpida de les 
dades que en altres moments requeririen un mostreig molt més 
gran. En definitiva, és un pas més cap a la recreació virtual 
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d’imatges que podríem dir impossibles i que en el desenvolu-
pament de les teories sobre la virtualitat anomenem deep fakes 
(desenvolupant una visió malèvola d’aquestes tecnologies que 
es realitzen a través de la Intel·ligència Artificial). 

De moment, el desenvolupament de l’equip d’AI de Samsung 
s’està realitzant únicament en models que parteixen de rostres. 
Per això, Zakharov i els seus col·legues anomenen al siste-
ma de desenvolupament “caps parlants neuronals” a través 
d’aprenentatge continu. Trobareu més informació en aquest 
enllaç: Few-Shot adversarial Learning of Realistic Neural 
Talking Head Models. (Font: Next Media – infografia:

Les noves Google Glass

Les Google Glass no estan mortes. El fins ara fallit weara-
ble de Google torna al mercat amb la seva tercera generació 
d’Android. Les noves ulleres de Google deixen de ser un expe-
riment per esdevenir un producte oficial de Google. Es tracta d’ 
Google Glass Enterprise Edition 2, un dispositiu que presenta 
nous components, bateria, i fins a un nou preu.

A més, les noves ulleres de Google deixen de ser part de la 
divisió d’experiments de la companyia, Google X, i es conver-
teixen en un producte oficial de Google (encara que la seva 
venda segueix estant restringida en exclusiva per a empreses). 
Les noves ulleres tenen una millor càmera, un port USB-C amb 
càrrega ràpida i una bateria de major capacitat. I el més impor-
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tant: són compatibles amb el kit de desenvolupament d’Android. 
Tot amb un preu de 999 dòlars. (Font: Reason Why - infografia: 
venturebeat)
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El futur del periodisme està controlat 
cada vegada més pel Duopoly
Per Michael K. Spencer, Blockchain Mark Consultant / Utopia 
Press

  
Els articles predictius de Chrome eren bastant fàcils d’entrenar 
en comparació amb canals de xarxes socials com LinkedIn o al-
tres. L’algorisme em coneix millor que el de Medium, que no diu 
molt. Com a periodista independent faig servir molta aplicació 
d’agregació de contingut de totes maneres. Entre els meus fa-
vorits hi ha SmartNews (on podeu afegir publicacions a la pes-

tanya Discovery), News360, on les etiquetes són increïbles i les 
llistes de Feedly i twitter. Confessió, tinc més de 1.000 llistes 
de Twitter .

Estic interessat en tot el que fa Google pel seu GNI (Google 
News Initiative). Ara està incorporant el producte NCI amb una 
nova eina anomenada Contingut en temps real. Està conver-
tint les dades en brut a la intel·ligència empresarial i en infor-
mació pràctica.

El Real-Time Content Insights (RCI) és un producte de dades 
en temps real per a periodistes. El producte se centra a dir als 
editors el que està passant en el seu lloc en temps real i els 
ajuda a identificar notícies que possiblement puguin atraure 
més lectors. Es sincronitza mitjançant Google Analytics. RCI 
està dissenyat “per ajudar el costat editorial dels nostres socis 
a entendre la dinàmica del contingut del seu lloc: quina és la 
tendència, el que està caient, el que està sent tracció”. 

Google sembla compromès a fer tres coses: a) Treballar amb 
la indústria de les notícies per desenvolupar els seus models 
de negoci; b) Augmentar el periodisme de qualitat, i c) Conduir 
nous enfocaments de pensament a les redaccions.
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El mitjà es dissocia amb Notícies i Periodisme?
Facebook, LinkedIn i Twitter tenen en comú que els sembla 
que l’accés a les notícies locals sigui una manera fantàstica 
d’accelerar els mitjans de comunicació a Amèrica del Nord. El 
periodisme Local és un gran pilar de la pròpia iniciativa de Goo-
gle News. LinkedIn ara proporciona un feed diari a la pàgina 
principal de les notícies locals.

En una època d’aplicacions com Toutiao, tinc moltes ganes 
d’animar contingut prou sòlid com per subscriure-us al New 
York Times, al WSJ o a qualsevol altre servei de subscripció 
de notícies. El mitjà és una mica diferent, estàs donant suport a 
tota una comunitat d’escriptors i de creativitat. La nostra mane-
ra de consumir els continguts ha de ser molt més personalitza-
da per a nosaltres i aviat arribem a un punt d’anàlisi predictiva i 
de recomanacions més intel·ligents on això pot passar.

Com que la publicitat digital (sovint venuda i servida a través de 
Google) no ha aconseguit mantenir a molts editors, molts s’han 
dirigit a les subscripcions. Quan el Duopoly publicitari ens ha 
fallat i ha afectat més els mitjans de comunicació, les notícies i 
el contingut es converteixen en una nova era de jardins emmu-
rallats o illes de contingut. 

El contingut en temps real d’Insights arriba un any després que 
Google hagi anunciat la seva iniciativa de notícies de 300 mi-
lions de dòlars. Google ha mostrat un petit interès en el futur 
del periodisme, una gota a la galleda per al gegant Ad. Tot i 
això, el producte RCI té molt sentit i és una gran eina perquè 
presenta les dades en forma d’un quadre de comandament de 
gran quantitat d’imatges que mostra el nombre de lectors que 
ara estan veient una història.

Personalment, presto més atenció a les tendències de Reddit 
o LinkedIn, que de Twitter, de Google o de YouTube. Això és 
degut a que confio en el judici de la base subreddit i redactors 
de Reddit i els editors humans que normalment tenen fons pe-
riodístiques reals a LinkedIn. Al mig, la proporció de volums alts 
de contingut al meu temps limitat de lectura és prou fina.

Jo diria que els articles suggerits per Chrome estan segrestant 
el tràfic de referència de contingut des de llocs com Facebook, 
on els usuaris ara es comporten de manera diferent. Google en 
aquest sentit té molta rellevància per al futur de com obtenim in-
formació. La nostra relació amb Google Assistant a través d’un 
altaveus intel·ligents és tendència el 2019. Però cita la Viquipè-
dia de tots els llocs, és preocupant.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Facebook ha lamentat recentment la manca de notícies locals 
per mostrar als usuaris en molts mercats nord-americans més 
petits i rurals. Curiosament, com a companyia de mitjans de 
comunicació Facebook és realment la més responsable de la 
mort dels mitjans de comunicació locals que afecta la corrup-
ció a la democràcia de manera poderosa. Google, per la seva 
banda, està fent moltes iniciatives petites, moltes de les quals 
estan per sota de la campana. La lluita contra la desinformació 
s’assembla molt a la censura en molts casos, violant un altre 
dret humà en línia de lliure expressió.

Google està proporcionant noves eines de dades per als edi-
tors. Curiosament, després de publicar notícies desinterme-
diades i dels seus anunciants, tant Facebook com Google han 
reconegut la necessitat d’invertir en el futur del periodisme o ser 
privats d’una font important de contingut dels quals siguin els 
usuaris els que en tinguin cura. Aquest interès personal il·lustrat 
se sent dubtós, però el cas del millor que queda de la premsa 
actual com el futur del periodisme és encara més incert que 
mai.

Al final del dia, quan Facebook i Google es neguen a reconèixer 
el seu impacte com a empreses de comunicació sobre el futur 

d’Internet, la democràcia i el periodisme i els propis mitjans de 
comunicació, augura malament l’impacte futur de Big Tech en 
notícies, censures i humans drets en línia. Hauríem de celebrar 
el que hem aconseguit amb una pèrdua tan massiva i deixar 
que els altres passin al davant? Aquest és l’estat lamentable del 
futur dels mitjans de comunicació. 

Eleccions 26-M: El 46% dels espanyols 
no creu el que llegeix en xarxes socials

Diumenge passat, els es-
panyols acudirem a les 
urnes per segona vegada 
l’any, per elegir els repre-
sentants en ajuntaments, 
comunitats i el Parlament 
Europeu. Tal com ha pas-
sat en les presidencials 

d’abril i en processos electorals en molts països del món, les 
xarxes socials han adquirit una gran rellevància com a eines de 
informació i generadores d’opinió per als ciutadans.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Segons les dades d’una enquesta realitzada per Elogia, 
l’agència especialitzada en Digital Commerce Màrqueting, per 
al 80% dels espanyols les xarxes socials són útils per captar 
vots per part dels candidats, percepció que augmenta entre les 
persones de 30 a 49 anys consultades.

Una de les raons d’aquesta xifra, està relacionada a que 2 de 
cada 3 espanyols tria a les plataformes socials com a canals 
per seguir l’actualitat política. A través d’aquest mitjà, el 63% 
dels enquestats afirma estar al cas del que diuen els partits polí-
tics , però només la meitat diu fer-ho de forma proactiva. Ens les 
persones consultades, el 72% dels joves entre 18 i 29 anys es 
declara seguidor intensiu de l’activitat política en xarxes socials.
En aquest sentit, un terç dels espanyols, sobretot els joves, ma-
nifesta les seves preferències polítiques en xarxes socials se-
guint al seu partit preferit, mentre que el 31% vol dir que també 
segueix a altres partits per ampliar el seu coneixement sobre 
les propostes.

La por a les notícies falses.- Tot i la consulta activa a les xar-
xes socials, la veritat és que l’amenaça de les notícies falses ro-
man latent en la ment dels electors. Segons el anàlisi d’Elogia, 
el 46% dels espanyols afirmen no creure pràcticament res del 

que es diu a les xarxes. Aquesta tendència, s’accentua entre les 
persones més grans, entre les quals el 85% perceben l’impacte 
de les fake news en les campanyes electorals. Per la seva ban-
da, els joves són una mica més confiats i només al 56% expres-
sen la seva sospita.

La desinformació causada per les notícies falses i el seu impac-
te negatiu en la credibilitat dels processos electorals, han enco-
ratjat a la Unió Europea a crear un nou departament destinat a 
evitar la ingerència d’aquest tipus de eines propagandístiques. 
Identificada com la xarxa social més polititzada per a les per-
sones consultades per Eulogia (60%), Twitter és també una de 
les més afectades per les fake news. Per a la divisió establerta 
per la UE, el 13% de tota l’activitat de Twitter ja es troba con-
taminada.

De qualsevol manera, les xarxes socials encara conserven el 
seu influència en el vot dels espanyols. Una de cada quatre 
persones consultades reconeix la influència que tenen en la 
seva vot, al mateix temps que un 41% declara que, si bé la 
seva elecció no dependrà de les xarxes socials, pot existir certa 
influència, ja que les utilitzen com un mitjà de consulta. (Font i 
infografia: Reason Why)
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NOTA: El Butlletí us ofereix l’enquesta d’Elogia clicant en 
aquest enllaç.

L’InCom-UAB prepara la desena 
edició de l’Informe de la comunicació 
a Catalunya 2017-2018

Més de 25 persones entre autors, 
editors, membres del Consell cien-
tífic i equip de producció estan 
treballant en la propera edició de 
l’Informe de la comunicació a Ca-
talunya, una obra col·lectiva bien-
nal, creada per l’InCom-UAB l’any 
2000, i que ha comptat ininterrom-
pudament amb el suport de la Ge-
neralitat de Catalunya i el patrocini 

de Naturgy. La propera edició estudiarà el bienni 2017–2018 i 
suposarà el desè volum d’aquesta publicació periòdica. La pre-
sentació és prevista per al mes d’octubre de 2019, a Barcelona.

L’Informe comptarà amb dos capítols inicials (la presentació i la 
introducció), 16 capítols estructurats en tres apartats específics 
(marc general de la comunicació a Catalunya; els mitjans i les 
indústries de la comunicació i la cultura, i reptes del sistema de 
la comunicació a Catalunya), i un epíleg final. Es publicarà en 
paper i en format digital.

L’equip editor d’aquesta desena edició està format per Marta Ci-
vil i Serra (InCom-UAB) i Bernat López (URV) i en el projecte hi 
participen un total de 22 autors i autores, procedents de diver-
ses universitats i institucions, públiques i privades. La doctora 
Carmina Crusafon (UAB) serà la responsable de l’elaboració 
de l’epíleg.

El comitè científic i assessor de l’Informe —que coincideix també 
amb el de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-
UAB), on està adscrita l’obra—, està format per Laura Bergés 
(UdL), Maria Corominas (UAB), Carmina Crusafon (UAB), Car-
men Echazarreta (UdG), Bernat López (URV), Miquel de Mora-
gas i Spà (UAB), Miquel Rodrigo (UPF), Joan Manuel Tresse-
rras (UAB) i José Luis Terrón (UAB). Des de l’InCom-UAB se 
segueix treballant per vetllar perquè el projecte sigui veritable-
ment interuniversitari. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Competència aprova l’aliança de 
Prisa, Vocento i Godó per fer front a 
Google

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) 
va aprovar a finals de la setmana passada la posada en marxa 
del “Marketplace” publicitari impulsat per Prisa, Vocento i Godó, 
segons consta al web del regulador. La plataforma va ser anun-
ciada a finals de l’any passat i és la gran aposta de les edito-
res per impulsar els seus ingressos de publicitat programàtica, 
un negoci dominat per gegants com Google i Facebook. Amb 
aquesta aliança, els tres grups creuaran dades d’audiències 
per esperonar les seves vendes i oferir als anunciants major 
visibilitat. De forma paral·lela, cada editora mantindrà les seves 
vendes de publicitat pròpies.

La plataforma està oberta a la incorporació d’altres “players” 
del sector, si bé encara cap ha fet el pas, potser molestos per 
la rapidesa amb la qual es va anunciar tot. En concret, alguns 
membres de l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), la pa-
tronal de la premsa, van qüestionar que es fes pública la plata-
forma sense esperar que la resta de membres de l’associació 

decidís unir-se. Referent a això, des del sector apunten que els 
tres grups van decidir llançar-se davant la indecisió de la resta, 
que a dia d’avui segueixen ‘pensant’ si s’uneixen o no. (Font: 
El Confidencial)

Campanya per fomentar l’esperit crític 
a la xarxa

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals i l’Obra Social laCaixa han posat 
en marxa la campanya #AMiNoMenganyen, amb l’objectiu de 
fomentar l’esperit crític de la ciutadania en general i dels ado-
lescents en particular vers els continguts audiovisuals, així com 
incentivar un ús responsable de la tecnologia, els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials.

La iniciativa s’emmarca en el programa eduCAC i busca apo-
derar la ciutadania davant les pantalles i alertar sobre els perills 
del ciberassetjament, les fake news, les amenaces a la priva-
citat digital, i les addiccions al joc i les apostes en línia, entre 
d’altres. La campanya compta amb la difusió d’espots a TV3, 
de falques a Catalunya Ràdio i de clips de vídeo a les xarxes 
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socials. L’Associació Catalana de Ràdio també hi participa i 
les emissores associades n’emetran els anuncis. La iniciativa 
compta amb la col·laboració d’una desena d’influencers i youtu-
bers que entre tots sumen més d’un milió de seguidors, però en 
canvi no té present la Xarxa de Comunicació Local.

La iniciativa s’adreça especialment als joves d’entre 10 i 17 anys, 
però també inclou missatges per als majors d’edat –especialment 
pel que fa a l’addicció al joc i a les apostes en línia–, així com per 
a les famílies, per tal que ajudin els menors a evitar l’abús de les 
tecnologies i els continguts perjudicials. La campanya #AMiNoMen-
ganyen es desenvoluparà en dues onades d’activitats diverses que 
s’allargaran fins al 13 d’octubre. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Escola d’Estiu a la Casa dels Periodistes.- Barcelona. De l’1 al 
12 de juliol (tot el dia) - Estrenem l’Escola d’Estiu per oferir una 
formació intensiva i molt pràctica el juliol. Volem que t’ho passis 
bé fent formació, networking i gaudint dels workshops que hem 
organitzat amb la col·laboració de Google News Lab. Apunta’t 
abans del 31 de maig i tindràs un descompte especial!

Personal Branding 3.0.- On line. Del dilluns 3 al divendres 28 
de juny (10 hores) - En aquest curs, dirigit per Chal Jiménez, 
s’ensenyarà a definir la Marca Personal, a concretar els valors 
afegits i punts forts, a planificar l’estratègia i accions de comu-
nicació, promoció i vendes. També es mostrarà com desenvolu-
par les competències digitals i de networking per fer front al nou 
mercat laboral canviant.

Introducció al màrqueting digital.- Tarragona. Dimarts 4 de 
juny (de 09:30h a 14:30h) - Si estàs pensant en llençar-te al 
màrqueting digital, comença amb aquest curs bàsic, impartit per 
Pilar Yépez, que t’ajudarà a fixar les bases i a tenir una visió pa-
noràmica del món del màrqueting i a fer les passes d’una forma 
encertada. Tot això acompanyat d’exemples i casos pràctics.

Explicar amb històries. Storytelling per a periodistes em-
prenedors.- Barcelona. Dimarts 4 de juny (de 15:30h a 19:30h) 
- Aquest curs, a càrrec de Mario Sorribas i Francesc Ponsa, 
plantejat des d’una perspectiva teòrica i pràctica, ofereix una 
definició del storytelling i tècniques concretes per al seu des-
plegament en dos àmbits molt específics: el desenvolupament 
del periodista com a professional que ha d’emprendre, produir i 
vendre i el desenvolupament de la seva producció periodística.
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Aplicacions de content curation.- Barcelona. Dijous 6 de juny 
(de 09:30h a 14:30h) Girona. Dimarts 11 de juny (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.

Taller de Podcasts per a periodistes.- Barcelona. Divendres 
7 i 14 de juny (de 10:00h a 14:00h) - Els podcasts estan con-
querint noves audiències a la vegada que es transformen en 
poderoses eines de comunicació i màrqueting digital. En aquest 
curs intensiu, dirigit per Enrique San Juan, podràs descobrir 
com realitzar podcasts i entendre de quina manera poden aju-
dar-te en el teu desenvolupament professional.

Iniciación al SEO: SEO interno y longtail.- On line. Del di-
marts 11 al dilluns 30 de juny (10 hores) - L’objectiu del curs, a 
càrrec de Pilar Yépez, és entendre què és SEO (SearchEngi-
neOptimization) des d’una perspectiva global i des d’un punt de 
vista pràctic.S’analitzarà com funciona la cerca i els resultats, 
per després passar a las tècniques concretes i treballar el posi-
cionament orgànic.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.-Barce-
lona. Dimecres 12 i 19 de juny (de 09:30h a 14:30h) - Aquest 
curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar 
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies inte-
ractives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios 
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Cap a on va el periodisme a Internet?
Per Borja Gutiérrez / Diario Sur

  
El CamperoHub, una trobada ja tradicional a Màlaga sobre xar-
xes socials, internet i tendències, va mostrar la seva inquietud 
sobre el periodisme. Per ser més precisos, la pregunta que va 
sobrevolar la trobada va ser: cap a on va el periodisme a inter-
net? Una qüestió de plena actualitat en un context on tots els 
grans mitjans estan replantejant el seu model de negoci.

“El model gratuït ja no és viable a curt termini”, va sentenciar el 
director del diari Sur,  Manuel Castillo, en una presentació en la 
qual va detallar als presents el pas del diari digital al pagament 
amb la nova era de Sur on+ a través de la figura de Charles 

Darwin i la seva selecció natural. “Els diaris de paper érem els 
amos de tot; teníem el control de la informació, una audiència 
massiva i captiva i una barrera industrial amb la rotativa. I a 
l’aparèixer Internet se’ns va acudir donar-ho tot gratis. Va ser 
el gran error de la premsa i hem trigat 20 anys a buscar solu-
cions”, va ressaltar Castillo.

Hi va haver consens entre els assistents a entendre que una 
de les solucions era aturar-se en la deriva del recompte esqui-
zofrènic de milions de visites sense valor per centrar-se en el 
lector de qualitat i útil per al propi mitjà. La creació d’una comu-
nitat amb subscriptors que no és nou: “Els subscriptors es van 
inventar fa més de cent anys, eren els que cada dia anaven a 
comprar el diari al quiosc”, va recordar Castillo. Es va respirar 
constantment la idea del tornar enrere en el temps, de repensar 
i construir un nou model sostenible a la selva del digital. Un con-
cepte de tornada als orígens que pretén materialitzar la Revista 
Salvaje, un projecte amb el qual els seus promotors busquen 
que ens desenganxem de la pantalla.

“Volem treure a la gent al camp, que pugui pujar a la muntan-
ya sense cobertura per llegir la revista sota d’un garrofer”, va 
explicar Guillermo López. Una proposta trencadora que desitja 
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“posar en valor el medi rural, treure-li l’etiqueta de lloc avorrit i 
on no passa res, per oferir un punt de vista més optimista”. La 
seva aposta per perseguir l’èxit passa per aconseguir la màxi-
ma qualitat.

“Vam anar a un poble on viu una família de terrissers que ja 
va per la cinquena generació i que fan magnífics càntirs. Vam 
decidir portar-hi a una fotògrafa de moda perquè els tragués 
com si fos una ‘top model’. És un exemple de tractar el tradi-
cional donant-li un altre enfocament”, va emfatitzar López. Tot 
i presentar la creació més “salvatge” de la nit, es va rebre com 
una finestra nova en què respirar aire fresc i triar una altra plaça 
allunyada de la xarxa actual. Una xarxa que l’experta Delia Ro-
dríguez analitza com un terreny “on triomfa l’extrem, augmenta 
el populisme, la conspiració i els tribalismes”.

Rodríguez va confessar haver donat ja el pas que proposa 
la Revista Salvaje: va canviar la gran redacció d’Univision on 
exercia com a subdirectora de Desenvolupament d’Audiències 
a Miami per un llogaret de Sòria “amb problemes de connexió”. 
I va explicar al Campero Hub el que ella considera com “una 
segona etapa de la super emocionalització d’internet. Traves-
sem una època on està de tornada l’oralitat i no estem prepa-

rats per estar connectats a tanta gent. Internet promou aquesta 
asimetria que ens porta a valorar més estar connectats que ni 
saludem ja a la gent pel carrer”.

El format del Campero Hub, amb tres ponències d’experts, ca-
dascuna d’uns vint minuts, va afavorir l’agilitat i la concreció en 
una nit en què el públic va canviar la pantalla pel contacte cara 
a cara, una cervesa freda i un campero. (Infografia: Linkedin)

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’oblit, un dret digital sense llei definit 
a cop de sentència
Per Carlos del Castillo / eldiario.es

  
L’Audiència Nacional ha anul·lat la multa de 150.000 euros que 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va impo-
sar a Google el 2016 per informar als mitjans de comunicació 
cada vegada que desindexava un dels seus resultats després 
d’una reclamació per dret a l’oblit. L’AEPD va assenyalar que 
aquesta pràctica atemptava contra la privacitat dels reclamants, 
però l’Audiència considera que la multa va ser injusta ja que les 

normes sobre el dret a l’oblit no estaven prou detallades. A dia 
d’avui segueixen sense estar-ho: la majoria del seu funciona-
ment ha estat definit per sentències, no per les lleis, malgrat ser 
un dret clau per a la societat digital.

Han passat cinc anys des que el Tribunal de Justícia de la UE 
creés el dret a l’oblit a partir d’un plet contra Google iniciat per 
un advocat espanyol. El seu cas era el més obvi sobre els quals 
avui es pot exercir aquest dret: una sanció publicada en una 
pàgina institucional que els capritxosos (i opacs) algoritmes del 
cercador s’obstinaven a associar al seu nom en els resultats de 
cerca, perjudicant la seva imatge.

Però la frontera del dret a l’oblit està molt més lluny i es so-
lapa amb llibertats fonamentals. En l’actualitat es pot exercir 
contra notícies perfectament veraces publicades en mitjans de 
comunicació, però que el pas del temps ha fet perdre rellevàn-
cia informativa. La capacitat per fer que una informació desa-
paregui de Google per un interès individual ha fet que nombro-
sos experts carreguin contra ell ja que aquest interès individual 
s’imposa al dret d’informació de la resta de la ciutadania.
Part de la polèmica és que aquesta espinosa frontera no s’ha 
definit mitjançant una negociació política, sinó per tribunals a 
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partir de casos concrets. Les lleis han inclòs el dret a l’oblit, 
però no han entrat en detalls sobre la seva aplicació. És el cas 
tant del Reglament General de Protecció de Dades europeu 
(RGPD) com de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Ga-
rantia dels Drets Digitals espanyola. “Està redactat de manera 
molt vaga”, denuncien els juristes experts en la matèria.

“Ho estan perfilant els tribunals, i això al final pot generar des-
igualtat entre si l’afectat és un mitjà o ciutadà espanyol o italià, 
perquè cada tribunal pot pensar de forma diferent. Tot i que 
el reconeixement del dret és el mateix en tota la UE, la seva 
aplicació pràctica no ho és”, explica Samuel Parra, advocat es-
pecialista en protecció de dades.

El cas de les notícies dels mitjans de comunicació desindexa-
des és un dels més enrevessats. En conversa amb eldiario.es 
Parra explica que és possible que es produeixi “una vulneració 
de la normativa de protecció de dades quan Google informa a 
l’editor que un enllaç ha estat desindexat per l’exercici d’aquest 
dret”, ja que en ocasions (com quan la notícia tingui un sol pro-
tagonista, per exemple), “es podrà deduir qui és la persona in-
teressada”.

“Crec que el fons de l’assumpte s’hauria de resoldre, però les 
formes no van ser les adequades”, puntualitza el lletrat, que a 
més assenyala que “no hauria de quedar en mans de l’AEPD, 
i no només per ser un òrgan administratiu, sinó perquè si hem 
creat un marc de protecció únic per a tota la UE, aquesta deci-
sió és de suficient important com perquè el criteri sigui el mateix 
a tota la UE”.

El paper de les agències de protecció de dades en el procés 
de perfilat del dret a l’oblit és un altre dels punts de fricció, ja 
que ens organismes tècnics, no polítics. L’AEPD ha sol·licitat a 
l’Advocacia de l’Estat que interposi un recurs de cassació da-
vant el Tribunal Constitucional contra la sentència de l’Audiència 
Nacional. No obstant això, aquesta última Sala no va entrar al 
fons de la qüestió (si Google ha d’avisar o no als mitjans quan 
desindexa seus continguts), sinó que només ha censurat que 
l’AEPD utilitzés una multa com a mètode d’explicar com s’ha 
d’aplicar el dret al oblit.

Una portaveu de Google ha explicat a eldiario.es que la multi-
nacional està analitzant la sentència i no ha decidit si tornarà a 
notificar les desindexaciones als mitjans de comunicació o no.
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“La sentència no és útil pel que fa al fons de l’assumpte, atès 
que no entra en matèria”, confirma Joan Barata, expert interna-
cional en matèria de llibertat d’expressió i regulació de mitjans i 
membre del Centre per a Internet i la Societat de la Universitat 
de Standford. En canvi, explica que la competència de l’AEPD 
per resoldre “és el que preveu la normativa europea de protec-
ció de dades”.

“Amb els seus pros i contres, crec que el model d’autoritat de 
protecció de dades és millor que obligar el ciutadà a acudir a 
un tribunal cada vegada que tingui un problema relacionat amb 
l’ús de les seves dades personals. D’altra banda, aquestes au-
toritats poden jugar un paper de control actiu i elaboració de re-
glaments i circulars que un jutge no podria dur a terme”, explica 
aquest expert.

Un dret per a qui ho pugui pagar 
El fet que l’oblit s’estigui definint a cop de sentència en comp-
tes de mitjançant lleis no només pot crear pot crear perjudicis 
comparatius entre els ciutadans de la Unió per les diferències 
de criteri entre els seus tribunals. També obre una discrimina-
ció econòmica: pledejar contra Google fins a les últimes conse-
qüències no és barat.

“El negoci ja està muntat per a aquells personatges que es pu-
guin permetre el luxe de tenir una bateria d’advocats eliminant 
dades per construir un passat a mida”, va explicar el director 
jurídic de la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació, 
Carlos Sánchez Almeida. “No qualsevol es pot permetre el luxe 
d’arribar fins al Constitucional. Perquè evidentment qualsevol 
mitjà de comunicació va a defensar amb ungles i dents la seva 
hemeroteca i no va a claudicar davant la primera petició de des-
indexar un contingut”.

Almeida es referia a l’última sentència de l’Alt Tribunal sobre 
l’oblit , que va estimar el dret de dos ciutadans de classe alta de 
Barcelona que el seu nom deixés d’associar a la notícia sobre 
la seva detenció acusats per un delicte de narcotràfic en els 
anys vuitanta, tant a Google com (en el que va suposar una 
ampliació del dret) en el propi cercador intern del mitjà de co-
municació que va publicar la informació. “Si les llibertats infor-
màtiques poden definir-se com dret fonamental, també ho és, 
perquè s’integra entre elles, el dret a l’oblit”, han argumentat els 
magistrats. (Infografia: whosepropiedadintelectual.es)
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Margaret Sullivan: “Els mitjans locals 
necessiten expandir els vincles amb 
les seves comunitats”
Per Elizabeth Lepro, periodista / Xarxa Internacional de Perio-
distes

A finals de març, el Centre d’Investigació Pew va publicar  un 
estudi els resultats del qual van indignar i van sorprendre per 
igual als mitjans locals dels Estats Units. Entre les troballes més 
notables, l’informe revela que la majoria dels nord-americans 
pensa que les notícies locals estan “bé” financerament, encara 
que només el 14% paga per elles.

“Aquestes troballes van desconcertar als que creuen que les 
notícies locals són summament importants en la nostra cultura 
i que necessiten suport públic per sobreviure”, va escriure la 
columnista de The Washington Post Margaret Sullivan en una 
columna sobre els resultats de l’enquesta. No obstant això, per 
Sullivan no és l’audiència sinó els periodistes els que han de 
esforçar-se.

Com a ex editora pública del New York Times -el seu treball 
consistia en posar-se del costat dels lectors del diari- i prèvia-
ment editora del diari local Buffalo News, Sullivan sap de què 
parla. Els periodistes, va escriure, han de fer un major esforç 
per explicar el nostre ofici.

Després d’escriure la columna, Sullivan va moderar un panell 
organitzat pel Washington Post que es va referir a aquest punt, 
on ella i tres periodistes van debatre sobre formes innovado-
res de finançar al periodisme local, fins i tot en temps difícils. 
En una entrevista amb IJNet, Sullivan va explicar com podríem 
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relacionar-nos millor amb els lectors i què espera per al futur 
dels mitjans locals.

En la seva columna sobre periodisme local escriu que ne-
cessitem explicar millor el nostre ofici. Quin és el seu con-
sell? Com podem advocar per la importància del què fem?
En part, parlant amb la gent: amics, familiars, persones amb les 
que estem en contacte a través del nostre treball. Desafiant -corte-
sament- als que afirmen que estem produint notícies falses. I escri-
vint sobre el tema, oferint-nos per parlar amb grups al respecte. Bà-
sicament, comunicant-nos i explicant el que fem, sense descans.

Els diaris locals tenen l’avantatge de tenir un accés més fà-
cil als lectors. Com podem involucrar-nos millor amb ells? 
Publicar una espècie de diari explicant com fem la feina és 
una opció?
Sí, crec que totes aquestes eines són genials. Solia fer un xat 
en viu amb lectors a Buffalo, i una columna. Totes aquestes op-
cions són útils, així com respondre als comentaris a les xarxes 
socials quan sigui apropiat.

Com editora pública del Times el seu treball era ser crítica 
amb el diari. Quina seria la seva crítica avui respecte de la 

forma en què els diaris locals estan reaccionant i adaptant-
se al canviant entorn dels mitjans?
Els diaris locals estan en una situació difícil. Si volen sobreviu-
re, a llarg termini necessiten consolidar i expandir els vincles 
amb les seves comunitats. I han de seguir construint ponts cap 
al present i el futur digital, sense abandonar els valors i -en 
alguns casos- els ingressos del passat.

Bona part dels lectors de notícies locals es troben en un 
grup demogràfic que prefereix els diaris impresos. Com 
equilibrar els formats imprès i digital per defensar la im-
portància del nostre ofici?
Com a treballadora de premsa des de fa molt de temps, no vull 
que els diaris abandonin la versió impresa. De fet, crec que 
l’experiència de lectura impresa sol ser superior, i crec que lle-
gir un document imprès de principi a fi és una de les millors 
maneres de mantenir-se informat. Quan l’audiència abandona 
l’hàbit diari de llegir el diari, és més probable que la perdem. 
No obstant això, hem de reconèixer que avui la majoria de les 
persones consumeix en digital. Així que hem de treballar en 
ambdós formats, almenys de moment.
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Hi ha alguns tipus de contingut que funcionen millor en format 
digital (els gràfics informatius són un exemple), i hem de tractar 
d’utilitzar cada plataforma segons el seu potencial. És un equi-
libri difícil, és clar, i no crec que molts mitjans ho hagin aconse-
guit del tot.

Al panell del Washington Post que vas moderar fa poc, vas 
preguntar als panelistes si pensaven que hi hauria prou 
periodisme sense ànim de lucre per complementar el que 
s’està perdent a nivell local. Creus que les organitzacions 
sense ànim de lucre són el futur del periodisme local?
Crec que en grans àrees urbanes, les organitzacions sense 
ànim de lucre poden ser part de la solució. És difícil imaginar-
les omplint el buit del tot. Crec que haurem de tenir una com-
binació de coses, i fins i tot així, lamento dir que no sóc massa 
optimista sobre el futur del periodisme a les ciutats més petites 
dels Estats Units.

Vas començar la teva carrera com a auxiliar al diari local de 
la teva ciutat. Aconsellaries als recents graduats i joves pe-
riodistes iniciar la seva vida professional en un mitjà local?
Si pots ser becari o auxiliar en un diari local aprendràs molt i ho 
recomano de tot cor. Cada vegada hi ha menys oportunitats de 

fer pràctiques o ser auxiliar. I aquest és un dels grans proble-
mes perquè sempre seran un gran camp d’entrenament: alguna 
cosa bona tant per als diaris com per als joves periodistes.

Com estic sent bastant pessimista, afegiré que crec que avui 
el periodisme és més important que mai, i espero que els joves 
amb talent trobin maneres de fer una bona feina. Crec que és 
possible, i sé que és absolutament necessari si volem que la 
nostra democràcia funcioni. (Fotografia: newsbusters)
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Claus per al model de subscripció 
en premsa: del coneixement de 
l’audiència al valor de la retenció
Per Dircomfidencial

Quan es parla de subscripcions digitals sol fer-se, per norma 
general, des de la perspectiva general del negoci. Però el pas 
d’un model publicitari de la subscripció implica una nova forma 
de treballar per als mitjans, que han d’adaptar la seva orga-
nització al comportament dels usuaris, establint una estratègia 
orientada a convertir-los en ‘clients’.

“Les subscripcions no signifiquen que calgui aixecar un mur de 
pagament. Més aviat tenen a veure amb establir una estratè-

gia d’optimització dels ingressos directes dels nostres usuaris”. 
Les cometes pertanyen a la segona part de “Suscripciones, the 
new Black”, el dossier que dedica l’Agència Evoca al negoci de 
la subscripció. En aquesta ocasió l’anàlisi se centra en la part 
operacional i les implicacions organitzacionals. Així, el dossier 
comença assenyalant la importància de captar les necessitats 
del client -en aquest cas el lector-, seguint l’exemple de les em-
preses de comerç electrònic .

Aquest coneixement és crucial en un sector com el de la prem-
sa digital, on el 7% dels visitants únics mensuals d’una web 
generen la meitat del trànsit, segons dades de la plataforma 
Piano. Una mitjana que, tot i ser aproximada, ajuda a entendre 
que uns lectors són més importants que altres en la monetitza-
ció directa dels continguts.

Aquesta comunitat, que evoca identifica com super-usuaris, és 
la responsable de sustentar part de la indústria. Sense anar més 
lluny, el 12% dels visitants de The New York Times contribueix al 
88% dels ingressos digitals. Tot i que l’audiència dels usuaris més 
lleials tendeix a representar només una petita part de l’audiència 
total d’un lloc, solen ser els usuaris amb més probabilitats de regis-
trar-se i pagar”, destaca Pepe Cerezo, autor del dossier.
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Partint d’aquesta premissa, els editors han de estimar la base 
de potencials subscriptors dins de la seva estratègia així com 
valorar l’impacte que tindria aquesta aposta en els ingressos 
publicitaris. Un cop identificat al radar aquest volum, es pas-
saria a la fase de conversió, que l’informe aborda a partir del 
concepte de l’embut de monetització.

En aquest punt es destaca que per a un mitjà digital el preferible 
seria comptar amb una escala d’audiència el més àmplia possi-
ble amb vista a aconseguir un nombre mínim de conversions. I 
una bona manera d’ampliar la base és mitjançant la implantació 
de murs de registre, fins ara la via més efectiva per als mitjans 
pel que fa a la recopilació de dades. De fet, alguns diaris estan 
recorrent a ella per conèixer millor a la seva audiència.

El següent pas és aconseguir que els lectors paguin, cosa que 
porta el seu temps en el camp informatiu. Per això, Cerezo in-
sisteix en el grau de personalització del model, ja que “cadas-
cun varia en funció del tipus d’usuaris, continguts, mercat, preu 
o del moment concret de l’oferta”.

Retenir al subscriptor és més complicat que convertir-lo
Referent a això, “el viatge cap a la conversió comença amb 

el compromís amb el lloc, es consolida amb una experiència 
d’usuari satisfactòria i culmina amb una oferta adequada en el 
moment oportú”, conclou el dossier. Però el treball no acaba 
amb la seva conversió, sinó que cal intentar retenir-lo, el que en 
ocasions pot ser més complicat que la captació.

“És la retenció, i no tant l’adquisició, la clau sobre la qual se 
sustenta el creixement de les subscripcions digitals i la viabilitat 
d’un model econòmicament rendible a llarg termini”, explica el 
consultor. I cita com a exemple el cas de The Economist, que 
considera la retenció com la major prioritat estratègica.

Per aquest motiu, cal diferenciar entre aquells continguts o pro-
posta de valor per a la  conversió i els que són vàlids per a 
la retenció. Així, encara que la majoria de subscriptors de The 
Economist es fan per les anàlisis econòmiques, les àrees que 
millor ajuden a la retenció són les de cultura i les de ciència. 
A més de les aplicacions mòbils, els podcasts o els butlletins 
ajuden a consolidar la fidelitat amb aquestes àrees temàtiques.

D’altra banda, una de les conseqüències de la menor depen-
dència publicitària és la necessitat de posar en valor nous indi-
cadors, com els que analitzen la taxa de conversió o ingressos 
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mitjans per usuari. Així, la nova realitat fa que les eines relacio-
nades amb la gestió de dades siguin cada vegada més impor-
tants. (Infografia: Toyoutome)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us dóna accés al dossier de Pepe 
Cerezo “Suscripciones, the new Black” si CLIQUEU AQUÍ  
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El feble model de mitjans locals a 
Castella-la Manxa
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de Comunica-
ció / Comunicació 21

Per raons de feina, mentre preparem el I Congrés Interpirinenc 
de Mitjans de Proximitat, he tingut l’ocasió de compartir taula 
amb sengles professors de Comunicació de Castella-la Manxa i 
Euskadi. Dels bascos –com ja s’ha en El Butlletí de l’AMIC– en 
conec una miqueta, sobretot de la força que estan agafant els 
mitjans locals i comarcals, mercès al suport, primer de la Dipu-
tació de Guipúscoa, després del Govern basc, i de fa pocs anys 

del nou Observatori de la Comunicació Behategia. De Castella 
no en tenia cap noció, ni un borrall del seu model de proximitat, 
i vaig parar orella.

El món digital ha donat oxigen perquè els periodistes obrin petits 
mitjans i de mica en mica vagin teixint una xarxa de proximitat. 
Fins i tot, comenta la companya Belén Galletero –de la Universi-
tat castellano-manxega– des del món universitari s’està fent una 
aproximació als estàndards de qualitat en el periodisme digital de 
Castella-la Manxa. La seva importància radica en què aquesta 
comunitat autònoma és escenari d’una accelerada migració des 
dels mitjans de comunicació tradicionals als mitjans creats a in-
ternet. Considerant que els cibermitjans ocupen ara una posició 
privilegiada, els estudiosos de l’esmentada universitat han cregut 
pertinent avaluar si mantenen les bones pràctiques exigibles al 
periodisme com a activitat social de servei públic.

M’expliquen que, amb aquest objectiu, s’apliquen uns paràme-
tres ad hoc, dissenyats a partir de la revisió bibliogràfica sobre 
qualitat en mitjans digitals. És una qüestió prou important. Ja 
tenen 20 mitjans digitals que se sotmeten al control de l’OJD 
i tots ells reben ingressos de l’administració regional a través 
de publicitat institucional. Vaja, que la qüestió catalana no és 
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pas exclusiva del nostre país. Em comenten que el resultat –el 
diagnòstic, per a ser exactes– ha posat en relleu quelcom tam-
bé destacable: es detecten pràctiques que alerten sobre una 
devaluació en l’exercici periodístic i, per tant, en la qualitat de la 
informació que transmeten aquests mitjans.

Seguint els consells dels meus interlocutors, consulto el web 
de l’Observatori de la Comunicació de Castella-la Manxa Me-
diaCom (Facultat de Periodisme-UCLM) que va néixer el 2015 
amb l’objectiu de realitzar rastrejos sistemàtics dels mitjans de 
proximitat en l’esmentada regió, de tal manera que es pogués 
avaluar la seva evolució recent. Llegeixo que “la seva posada 
en marxa constitueix el primer intent d’iniciar una línia de recer-
ca amb continuïtat sobre els mitjans de comunicació en aques-
ta comunitat autònoma, ja que les contribucions acadèmiques 
dedicades al seu estudi són escasses. Seria pertinent reflexio-
nar en quina mesura la manca d’interès acadèmic i d’estudis 
exploratoris guarda relació amb l’ecologia dels mitjans regio-
nals, caracteritzada per la precarietat i l’alta dependència del 
finançament públic.”

Em queda clar que els mitjans de comunicació castellano-
manxecs estan directament relacionats amb l’acció política i 

l’exercici democràtic: en certa mesura, operen com un indica-
dor de la implicació de la ciutadania i la qualitat del debat públic, 
si no ho vaig entendre malament.

Des del mateix web de l’Observatori baixo un article de la revis-
ta Barataria –Revista Castellano-Manchega de Ciencias Socia-
les-. Hi llegeixo que els investigadors formulen una taxonomia 
de 75 dimensions agrupades en tres macroàrees que agrupen 
aspectes empresarials, sociolaborals i de contingut, encara que 
per “determinar el compliment d’algunes d’elles és necessària 
la indagació en el si del mitjà i o bé el seu compromís de res-
posta veraç, i no només una anàlisi del que es presenta acces-
sible a través de l’observació externa”.

I en tot aquest procés de definició de qualitat, que és la fina-
litat principal del treball, cal preguntar-se: quin paper hi juga 
l’audiència? La resposta és de les professores Belén Galletero 
Campos i Vanesa Saiz Echezarreta. Ho escriuen així: “Creiem 
rellevant, a l’hora de fixar els estàndards de mesurament sobre 
la qualitat, prendre en consideració el context i les caracterís-
tiques dels receptors potencials. El 32,7% de la població de 
Castella-la Manxa se situa en els segments de classe mitjana 
baixa o baixa, i és la tercera comunitat autònoma que presenta 
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l’índex socioeconòmic més baix d’Espanya (AIMC, 2017). Pel 
que fa al nivell educatiu, el 69,4% no té estudis superiors, sent 
només un 16,4% dels que compten amb nivell universitari. El 
percentatge de població sense cap mena d’estudis o amb edu-
cació primària és del 26,7% (CIS, 2015). La fràgil estructura 
mediàtica que presenta respondria a una societat informativa-
ment deprimida i dominada pel consum audiovisual, el que ge-
nera certa incertesa sobre com es produeix la interacció entre 
mitjans i ciutadania i quin valor atorga a la qualitat cadascuna 
d’aquestes instàncies”.

Resulta evident que, a la llum d’un context sociocultural com 
el descrit, és rellevant que es vulgui indagar quin pes tenen, 
tant en la producció com en el consum mediàtic, criteris com 
l’originalitat en l’agenda temàtica, la varietat de fonts o elements 
innovadors de disseny. Com es diu en l’article, “és factible con-
cloure que aquest entorn exigeix, amb més afany, establir siste-
mes de promoció de la qualitat que afavoreixin un consum crític 
i una millor comprensió de la informació.”

És una obvietat que per adquirir qualsevol estàndard de qua-
litat són necessaris ingressos i aquests arriben als mitjans de 
proximitat de l’autonomia en bona part de les administracions. 

La pregunta em va venir sola: amb quin criteri s’adjudica la 
publicitat? La compra d’espais publicitaris amb empreses titu-
lars de mitjans de comunicació i informació, locals, comarcals, 
provincials i regionals es regeix per un decret del 2016, en el 
qual es llegeix: “Els mitjans que vulguin optar a contractants 
han d’acreditar: a) Solvència tècnica/professional demostrada 
mitjançant la declaració del personal contractat, amb jornada 
completa o parcial, i en tot cas ha d’aparèixer com a mínim un 
periodista amb l’acreditació corresponent. b) Estar sotmesos a 
un sistema de control d’audiència, bé OJD Interactiva o Com-
Score”.

M’expliquen que es tracta de la primera iniciativa per establir 
criteris mínims transparents en la distribució de les campanyes, 
que, si bé no aplica una valoració qualitativa als sol·licitants –
qüestió que sí recull la majoria de convocatòries autonòmiques 
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en altres comunitats quan parlem d’ajudes públiques a mitjans 
de comunicació. Seguint els criteris aprovats, faig una cerca 
i em dona que durant 2017 (no he trobat cap més dada) van 
rebre contractes publicitaris 32 mitjans digitals de la regió, per 
un muntant total de 708.749 euros, el que em dona una mitjana 
de 22.000 euros per cada digital!

Torno cap a l’estudi universitari publicat a Barataria. Em sorprèn 
el que llegeixo: “Els resultats del nostre estudi confirmen que la 
transparència és un dels aspectes més deficients en els mitjans 
digitals de Castella-la Manxa. Encara que a priori els recursos 
del web 2.0 podrien afavorir l’aparició de nous sistemes de su-
pervisió i transparència, en els cibermitjans objecte d’anàlisi no 
només es detecta la manca dels més nous –botó de notificació 
d’errors, blog del director, xats amb els lectors, entre d’altres– 
sinó d’aquells clàssics que permeten obtenir informació bàsica 
com la identificació del director o la declaració dels principis 
editorials. La major part dels mitjans presenten un alt incompli-
ment dels criteris més elementals, només Guadalajara Diario 
compleix nou d’aquests indicadors, sent l’únic mitjà que ofereix 
la informació sobre qui són els propietaris de la societat edi-
tora. Només un 38% dels mitjans superen cinc requisits com-
plets, sent majoria els que se situen entre tres i quatre ítems. 

ValdeRec és el cas més evident de falta de transparència: no 
compleix cap ítem de l’indicador i, a més, l’avís legal que manté 
correspon a una altra empresa. El segueix com a mitjà menys 
transparent WebToledo, que només presenta el nom del direc-
tor i una via de contacte amb la redacció, ítem aquest últim, al 
costat del nom de la societat editora, que figura en la majoria de 
mitjans. Pel que fa al tipus de societat, la majoria de les identi-
ficades (15) són societats limitades, una Societat Anònima (El 
Dia Digital) i una entitat cooperativa (Albacete Abierto)”.

Val la pena copiar els deu indicadors ben elementals a què fan 
referència, per a situar-nos encara millor. Són: via de contacte, 
dades de medició, informació financera, informació línia edito-
rial, estructura de la plantilla, redactor en cap, director, propie-
tari/soci majoritari, tipus de societat i nom de la societat editora. 
Rudimentari.

Pel que fa als continguts informatius, una tendència compartida 
és la baixa producció pròpia i, al contrari, l’excessiva publicació 
–sense modificacions– de notes de premsa, comunicats i notí-
cies d’agència. Un indici és la manca de signatura, els crèdits 
de les notícies de portada solen atribuir-se a la redacció o a 
l’agència. Segons el treball al qual em refereixo “si ens ate-
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nem als indicadors de transparència, disseny i estructura és 
notable el marge de millora que presenten els digitals caste-
llano-manxecs. Per fomentar un consum crític dels mitjans i en 
línia amb els principis de la cultura de transparència, s’hauria 
d’incrementar la informació sobre el mitjà que està disponible 
per als lectors, almenys sobre les estructures de les plantilles, 
principis editorials i composició de la societat editora”.

Així, doncs, a la vista del que tenim a les mans, estimo que les 
administracions que realitzen aportacions econòmiques als mi-
tjans d’aquella regió mitjançant publicitat institucional (Junta de 
Comunitats, diputacions i ajuntaments, pel que em comenten 
els meus interlocutors) podrien ser cada vegada més ambicio-
ses en relació a la concessió dels contractes publicitaris, exigint 
una sèrie de paràmetres que animin a la modernització i millora 
dels digitals, ni més ni menys que el que es fa a Catalunya. És 
prou sabut que el nombre de visites és, avui dia, el principal 
indicatiu per fixar les quanties de la publicitat, tant pública com 
privada, i no s’han implementat encara (malauradament) siste-
mes que tinguin en compte un altre tipus d’indicadors.

El treball de la revista Barataria conclou que “han apreciat una 
certa relació entre els mitjans que compleixen menys ítems i 

els que van percebre imports menors per part de la Junta de 
Comunitats. No obstant això, no hi ha forma de saber quin im-
pacte tenen els ingressos públics en els processos de millora 
dels digitals regionals i creiem que un sistema d’indicadors que 
permeti un seguiment monitorat facilita una primera avaluació”.

Afortunadament, el model de mitjans de proximitat de Catalun-
ya juga en una divisió superior, tot i que encara ens queda camí, 
no inflem massa el pit. Potser que obrim les portes del Congrés 
Interpirinenc a oients d’arreu! (Fotografia: Turismo Castilla-La 
Mancha/Basin i Periodista Digital)
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La importància de sortir en els mitjans 
de comunicació local
Per José Antonio Tovar, periodista / Prensa y Comunicación

 

La premsa local sol ser una de les grans oblidades en les estra-
tègies de comunicació o quan es pensa en sortir als mitjans de 
comunicació. Se sol tendir a pensar en la premsa nacional que, 
sens dubte, és importantíssima i genera un impacte molt elevat 
en la imatge de marca. Però pregunta’t una cosa: quin tipus de 
diaris es llegeix més a Àvila i a Toledo? Sortir als mitjans de 
comunicació local pot ser gairebé més eficaç que a nivell nacio-
nal, segons el teu objectiu.

El consum d’informació en ciutats que no són les grans capi-
tals com Madrid o Barcelona és més de caràcter local o re-
gional abans que el pròpiament nacional, sempre que parlem 
de premsa escrita, ràdio i premsa online (Televisió a part). Per 
exemple, a Valladolid es llegeix més El Norte de Castilla que 
ABC o El País. D’altra banda les desconnexions locals de ràdio 
tenen pics d’audiència superior a les nacionals.

Aquest fet és molt lògic ja que des de sempre el nivell d’interès 
de la informació ha estat més gran quan més a prop ens toca. 
Qui viu a Segòvia vol saber les notícies de Segòvia i per tant 
les trobareu a El Adelantado de Segòvia i no a La Razón, per 
exemple. Es tracta d’una de les primeres lliçons que vam estu-
diar a la carrera de periodisme.

Per aquest motiu la importància dels mitjans locals és molt alta. 
A més pot ser més fàcil començar amb aquests mitjans i seguir 
ampliant el rang. Però no oblidis que la informació que els mi-
tjans locals demanen sempre és de caràcter local, parla el seu 
idioma, entén el seu format i escriu notes de premsa adequa-
des a ells. Per tant sempre caldrà adaptar i crear el missatge de 
manera local. Utilitza aquestes bases: xifres locals; dades que 
puguis aportar a nivell local; anàlisi de l’actualitat local; presen-
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tació local; perfils de consumidors locals; accions a nivell local 
o regional; hàbits locals.

Això és útil per molts motius com per augmentar vendes de 
caràcter local, si ets una franquícia per crear campanyes locals 
o regionals d’expansió, si ofereixes serveis locals, o si tens ne-
gocis locals. Un cop t’hagis aconseguit posicionar a nivell local 
serà més fàcil ampliar el ventall als mitjans nacionals.

Per experiència puc afirmar que els mitjans locals solen ser 
més agraïts a l’hora de fer-los arribar informació que els nacio-
nals ja que el nivell d’informació sol ser menor i per tant sempre 
que la teva història o notícia sigui d’interès local podràs tenir 
més capacitat d’èxit.
No oblidem que sortir als mitjans de comunicació és part d’una 
estratègia. L’objectiu d’aquesta és incrementar les vendes, els 
beneficis i la notorietat. Si en un mitjà d’informació local existeix 
públic potencial sense dubte aquest serà rendible.

Un altre dels motius pel que resulta útil l’estratègia de comuni-
cació local és el posicionament online i la generació d’enllaços 
externs o backlinks, un fet que Google cada vegada premia 
més donada la seva aposta per l’experiència d’usuari de les 

webs. Igual que en el periodisme hem dit que prima més la in-
formació del què passa més a prop nostre, Google ho entén de 
la mateixa manera de manera que premia i posiciona millor els 
continguts i les empreses locals, la importància del SEO Local. 

Una cosa que han de comprendre com més aviat és que els 
mitjans es llegeixen i es veuen entre si. S’espien. Busquen les 
millors històries. I els periodistes són els primers interessats a 
investigar les millors notícies. Per la meva experiència en un 
sector com el de les franquícies, en què la comunicació local 
és vital per a l’expansió de negocis per totes les ciutats, vaig 
aprendre que una història local pot saltar a nivell nacional en el 
moment més insospitat. Els periodistes es passen la informació 
(o la “pinsen”), la comparteixen, i en un món tan globalitzat com 
en el que vivim, si la teva història és bona, encara que estigui 
en un mitjà local pot ser vista per un mitjà nacional. (Fotografia:  
Graus)
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