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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Només el 3,8 per cent dels lectors són lleials, però consumeixen cinc vegades més contingut que els lectors ocasionals
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Les tendències de Comunicació el 2019, segons l’Anuari de Dircom

COMUNICACIÓ DIGITAL
La premsa generalista retarda l’execució dels murs de pagament

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Informe PR 2019: Les agències de comunicació van augmentar la seva facturació un 8,9%
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Estem segurs en un món hackeable?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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ENTREVISTA: Nic Newman: “La monetització de les notícies és dura, però no impossible”
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Només el 3,8 per cent dels lectors 
són lleials, però consumeixen cinc 
vegades més contingut que els 
lectors ocasionals
Per Milos Stanic / Content Insights

Amb quina freqüència escoltes “Sóc el teu lector habitual/fidel”, 
després de conèixer algú i dir-li que treballes per a un determi-
nat diari? Probablement molt, no? Però, mai us heu preguntat 
quants dels vostres lectors són realment fidels a la vostra mar-

ca de mitjans de comunicació? Podria ser que fins a un 20 o un 
30% del vostre públic sigui fidel o el percentatge sigui més petit 
del que pensàveu? Conèixer la “participació” del vostre públic 
fidel no significa necessàriament tant si voleu explorar el vostre 
públic i els seus hàbits. Tot i així, és un punt de partida per en-
tendre la importància dels lectors fidels. 

Llavors, quants lectors són, de fet, “lleials”? Fins i tot els consu-
midors de dades, els empleats de Content Insights, han entrat a 
les dades més profundes per saber quants lectors fidels hi ha al 
món dels mitjans de comunicació en línia i, críticament, el valor 
que tenen els editors. 

I la lleialtat és...? De tota manera, què consideren els editors 
com a “lleials”? Aquesta és una qüestió que ha estat sacsejant 
la indústria en els darrers anys, ja que s’ha fet la connexió entre 
un públic fidel i un públic que pagui. La resposta més freqüent 
és que són els que tornen a visitar-nos. Les persones que han 
fet un pas endavant en l’anàlisi de continguts i audiències han 
combinat normalment la freqüència de les visites a llocs amb 
coses com ara la modernitat per mesurar la lleialtat. Però, sem-
bla que alguna cosa no funciona amb les maneres esmentades 
de calcular la fidelitat.
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La definició de la fidelitat podria ser realment tan senzilla com 
veure com recentment algú consumirà el seu contingut i amb 
quina freqüència o fa això? A Content Insights creiem que no ho 
és. No pensem que sigui possible destil·lar aquest comporta-
ment humà complex: és massa senzill i no prou precís, sobretot 
en moments en què els editors lluiten per cadascun dels seus 
lectors. 

És per això que vam passar anys perfeccionant la nostra defini-
ció de fidelització del lector. El nostre punt de partida va ser que 
la lleialtat és el comportament humà i que no pot –i no hauria– 
ser avaluat a nivell d’un esdeveniment de navegador web. 

Adherint-nos a aquesta premissa important, hem aconseguit 
definir lectors lleials com a “lectors habitualment molt compro-
mesos”. Aquesta va ser la primera vegada en la indústria de 
l’anàlisi de continguts que una plataforma ha travessat la línia 
de freqüència i freqüència i s’ha proposat alguna cosa més 
complexa i precisa que les mètriques senzilles. Així doncs, ara 
ho tenim clar, saltem a les dades.

Les troballes.- Volíem saber quant els editors poden benefi-
ciar-se dels seus lectors fidels comparant les dades dels lectors 

fidels amb les dades dels lectors no fidels. El nostre conjunt de 
dades es basa en 10 publicacions diferents de la xarxa Content 
Insights. Hem tingut en compte que tenen diferents models de 
negoci i provenen de diferents parts del món. Hem analitzat les 
dades de maig del 2019. 

Aquí teniu algunes de les principals conclusions.

• De mitjana, un mitjà de comunicació només té el 3,8% dels 
lectors fidels
• Aquest 3,8% dels lectors van llegir cinc vegades més contin-
gut en un sol mes en comparació amb lectors no fidels
• Els lectors fidels arriben al vostre lloc web gairebé quatre ve-
gades més sovint en un sol mes, en comparació amb lectors 
no fidels
• De mitjana, les persones lleials consumeixen gairebé un 29% 
més d’articles en una sola sessió
• Els públics lleials llegeixen un 14,6% més de text en un sol 
article

Les persones lleials consumeixen més contingut, llegeixen 
més i vénen amb més freqüència 
És difícil de creure que només el 3,8 per cent dels lectors és 
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lleial si mirem la fidelitat més enllà de tornar els usuaris, la fre-
qüència i la freqüència? Tot i que certament no és un percentat-
ge bomba, és molt important. Segons el nostre estudi, aquest 
3,8 per cent van generar el 16,2 per cent del trànsit a través 
de 10 llocs web que hem vist. Aquesta és la raó per la qual els 
lectors són fidels: llegeixen lectors fidels.

A hores d’ara, esperem que comenceu a tenir una idea, si no 
la teníeu ja, de quina importància té la vostra base lectora fi-
del. Però aquestes conclusions no són suficients per explicar 
la seva història. Vam veure quants articles consumien lectors 
fidels en comparació amb els lectors que la nostra plataforma 
reconeix com a no lleials. El resultat? Les persones lleials van 
llegir gairebé 15 articles en un mes de mitjana, mentre que els 
no fidels només llegien 2,6 articles. Això és més de cinc vega-
des més lectures procedents de lectors fidels. 

Els lectors lleials, per descomptat, arriben a un determinat lloc 
web amb més freqüència, però la pregunta és: quina freqüèn-
cia? De mitjana, vam registrar gairebé 8,2 sessions per lector 
fidel en un mes. Això és gairebé quatre vegades més en com-
paració amb els que no són lleials, que van arribar a llocs web 
2,2 vegades de mitjana. 

Nombre de sessions per lectors lleials i no fidels en un sol mes. 
Un dels paràmetres més importants, quan parlem de participa-
ció del públic, és sens dubte el temps d’atenció. Però, com es 
comparen les persones lleials i no fidels en aquesta anàlisi? 
Bé, la gent lleial passa més temps llegint. Per ser precisos, es 
mantenen durant 15 segons més de mitjana.

Per descomptat, això podria estar influenciat per la durada de 
la peça i la velocitat de lectura de cada individu, de manera 
que també mirem a Read Depth per assegurar-se que el públic 
fidel llegeixi més profundament i amb més atenció. I ho fan. Els 
lectors lleials llegeixen més text dins de l’article únic i, per ser 
precisos, van llegir el 59,5% d’un únic article, enfront del 44,9% 
que vam gravar en sessions de lectors no fidels.

Evidentment, no es tracta només de la longitud de l’article. Ni 
tan sols es tracta de com els lectors consumeixen un únic arti-
cle: els editors actuals han de prestar atenció a quants articles 
la gent llegeix en una sessió. Perquè? Heu encertat, la gent 
fidel llegeix més. De mitjana, els lectors fidels van consumir 2,4 
articles a la sessió de lectura única, mentre que els lectors no 
fidels van consumir 1,7 articles. 
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Per tant, per què els lectors lleials són importants? Recordeu la 
famosa “regla del 7%”? Bàsicament, diu que només el 7% dels 
lectors generen el 50% del trànsit d’un lloc web. Un dels noms 
que circulen per a aquest grup de persones és “súper lectors”. 
Sigui quin sigui el seu nom, aquestes persones són un públic 
fonamental per a qualsevol mitjà de comunicació i, a més, de-
mostra la importància de fins i tot una petita part del públic. 

Tot plegat ens diu una mica més sobre el volum, però què hi 
ha de la participació dels usuaris? Fa un parell de mesos vam 
publicar un estudi comparant els nivells de participació dels lec-
tors entre els subscriptors i els no subscriptors. Va resultar que 
els subscriptors estaven més compromesos amb un 34,5 per 
cent. Però el que passa és que, amb el nostre enfocament de 
fidelització, no tots els subscriptors han de ser els vostres lec-
tors fidels i, amb diferents tipus de pagaments, podrien haver-hi 
molts lectors fidels entre els vostres no subscriptors. 

Les dades que hem obtingut identifiquen clarament a aquests 
lectors fidels i és un altre recordatori que haurien de mantenir-
se fermament en l’enfocament de l’editor: si han arribat o no al 
botó “subscriure’s”. A més d’obtenir un trànsit constant i, òbvia-
ment, nivells molt més alts d’engagement dels lectors, quina 

altra cosa podria ser en el joc dels editors que volen optimitzar 
la fidelitat? La resposta és senzilla: més ingressos.

Perquè, es pot preguntar? Bé, perquè els vostres lectors més 
fidels es converteixen en els vostres subscriptors, però enca-
ra més importants que els vostres subscriptors lleials, és més 
probable que segueixin subscrits més temps. Això no és una 
afirmació fàcil, però això és una cosa que els nostres usuaris 
esmenten quan parlem amb ells de com fan servir Insights de 
contingut. 

Els vostres fidels lectors són els vostres lectors més compro-
mesos que han desenvolupat l’hàbit d’arribar al vostre lloc web 
i de llegir amb atenció. Podríeu trobar una audiència més vincu-
lada al vostre lloc web que ells? No, realment.
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Titular
Text
Ladillo
Text

ACTUALITAT/ LA PRIMERA#firabarcelona

www.firabarcelona.com

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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Les tendències de Comunicació el 
2019, segons l’Anuari de Dircom
Per Espacio Dircom
  

Acaba de presentar-se la 23n edició del Anuari de la Comuni-
cació, que recull les tendències i elements clau de l’àmbit de 
la comunicació, fonamentals per ajudar a interpretar els canvis 
que el sector està patint de manera cada vegada més accelera-
da, de la mà dels principals experts.

En aquesta edició, l’anuari de referència en l’àmbit de la comuni-
cació ha analitzat els estudis més rellevants de la professió i definit 
les cinc tendències en què ha de posar el focus el professional de 
la comunicació; a més d’oferir l’opinió i experiència d’experts com 
Mark Thompson, president i CEO The New York Times Company; 
Jean Vallin, membre fundador de Global Alliance; Olga Pontes, 
Chief Compliance Officer (CCO) de Odebrecht; Àlex Preukschat, 
coordinador de BlockchainEspana.com; o Úrsula O’kuinghttons, di-
rectora regional de Civil i cofundadora de Bluefirefly, entre d’altres.

També inclou casos d’èxit, que converteixen aquesta publicació 
en una eina clau per als comunicadors, com els de Newtral, Ca-
pitalisme Conscient, Cedre, Wiztrust, Samsung Smart School, 
Ikea, Philips, Campofrío, Operación Triunfo o Telefònica.

A més, l’anuari inclou una tendència marc, les Global Capabili-
ties, que analitza les capacitats que han de tenir els dircom, a 
través de l’experiència de grans referents del sector. La publi-
cació aborda cinc tendències globals a l’hora d’evolucionar en 
l’àmbit dels directius de comunicació. Aquestes són:

1. Ètica i veritat. La demanda de híper transparència a les orga-
nitzacions, la recerca de l’autenticitat i els missatges basats en els 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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valors s’inspiren en bona part les tendències en comunicació per 
aquest 2019. Les empreses es preocupen cada vegada més per 
“fer que les coses passin” per després explicar-les; i a l’hora de bus-
car i generar recomanacions, les persones són més proclius a de-
fensar missatges basats en valors que comunicacions enfocades a 
producte. El 64% dels consumidors escolliran, canviaran, evitaran 
o boicotejaran una marca en funció d’assumptes polítics o socials.

2. Blockchain i comunicació. La tecnologia blockchain (o ca-
dena de blocs) emergeix com una gran revolució en diversos 
camps, però la seva implantació en el sector de la comunica-
ció és encara molt incipient. La seva capacitat de verificació i 
traçabilitat sobre la font original és un dels seus punts forts en 
un context creixent de desinformació i mentida news. En aquest 
context, el 27% dels enquestats afirma estar treballant ja amb 
tecnologia Blockchain, i d’ells, un 22% ho fa per assegurar la 
transparència i el report de la informació. El 25% de les orga-
nitzacions s’han vist afectades per les informacions falses una 
vegada com a mínim, al mateix temps que la tecnologia bloc-
kchain va a estar cada vegada més present en el sector de la 
comunicació, de manera que en la mesura que es pugui asse-
gurar l’autoria i veracitat d’una informació de forma inalterable 
la qualitat de la comunicació millorarà.

3. Comunicació i persones. Són les persones les que comuni-
quen, les que construeixen les identitats de les empreses i les 
que defineixen les seves línies d’actuació, de manera que els 
dircom són cada vegada més conscients de la necessitat de la 
tornada a l’origen, al substancial, al que dóna sentit a les se-
ves organitzacions com a creadores de valor i generadores de 
confiança amb els seus públics objectius. Generar bon ambient 
de treball unit a la conciliació laboral i personal són dos dels 
criteris més importants per als espanyols quan trien una empre-
sa, segons el Employer Brand Research 2018, alhora que els 
empleats vinculats i compromesos amb les seves empreses les 
recomanen activament un 350 % més, segons Good Rebels.

4. Marques co propòsit. Cada vegada són més les marques 
que se sumen a l’anomenada economia del propòsit, una nova 
forma de relació amb els consumidors que consisteix a compar-
tir alguna cosa més que una transacció econòmica. En aquest 
sentit, l’estudi Comte/Porter Novelli revela els beneficis que 
reben les marques amb propòsit, com ara que un 88% dels en-
questats adquiriria els seus productes i serveis, un 68% treba-
llaria en elles i un 54% invertiria en aquest tipus de empreses. A 
més, el 56% dels directius afirma estar treballant en qüestions 
relacionades amb el propòsit corporatiu, segons Approaching 
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the future 2019, que confirma també que un 34% dels directius 
va assegurar que la contribució social de les seves organitza-
cions en qüestions com la diversitat i el medi ambient era el 
principal indicador per avaluar el seu rendiment anual.

5. Mesura. Els directius de comunicació han de demostrar amb 
dades objectives de quina manera contribueix la seva activitat a 
la consecució dels objectius de negoci de la companyia per a la 
qual treballen, per al que el mesurament és clau. El monitoratge 
d’un creixent nombre d’elements fa necessari comptar amb ei-
nes de mesura que permetin supervisar l’evolució i anticipar les 
accions necessàries, tenint en compte que al voltant del 50% 
del valor empresarial de les organitzacions recau en els actius 
intangibles, aconseguint el 80 85% en alguns sectors concrets. 
En est sentit, les empreses han d’apostar per un mesurament 
completa, fonamental per mesurar l’impacte en mitjans i en xar-
xes socials, sense oblidar el mesurament de la reputació de la 
companyia.

Finalment, l’Anuari Dircom 2019 recull una tendència global 
que engloba totes les anteriors, i que no és altra que la neces-
sitat de centrar-se en les Capacitats Globals que han de tenir 
els dircom per liderar les anteriors tendències. En aquest sentit, 

recull un total d’onze Global Capabilities  que no són sinó 11 
habilitats, recollides en el Global Capability Framework impul-
sat per la Universitat de Huddersfield i la Global Alliancejunta-
ment amb vuit universitats de diferents països, que han de tenir 
els directius de comunicació per desenvolupar correctament 
la seva tasca. Aquest capítol s’assenta sobre la base d’onze 
testimonis reals d’homes i dones directius de comunicació que 
mostren com s’apliquen una d’aquestes habilitats en concret en 
el seu dia a dia.

NOTA: L’Anuari de la Comunicació és de pagament. Us oferim, 
però, de manera gratuïta, l’informe Employer Brand Research 
2018 (referit a Espanya), a que fa referencia l’apartat 3 de la 
crònica de la presentació de l’Anuari. CLIQUEU AQUÍ   

També us oferim l’estudi complert Global Capability Framework 
CLICANT AQUÍ
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Llibertat de premsa sota foc: una 
cimera a Londres cerca encendre les 
alarmes mundials

Fake News, Deep Fakes, una 
revolució tecnològica sense 
precedents que obliga a re-
configurar l’ofici cada dia, pla-
taformes digitals que es que-
den amb el gruix de la coca 
publicitària, règims autoritaris 
i populistes que fan de l’insult, 
la persecució i la amenaça la 
seva manera de relació amb la 
premsa i els assassinats -la so-
lució final de dictadors i grups criminals per fer callar la veu- en 
nivells rècord. Mai abans es van estendre sobre el periodisme i 
els mitjans tantes amenaces convergents.

L’any passat va ser el de major violència i abusos contra la 
premsa des que es tingui registre. L’ONU va comptabilitzar al-
menys 99 periodistes assassinats, 348 empresonats i 60 pre-

sos com a ostatges. Reporters Sense Fronteres va detectar que 
es va revertir la tendència decreixent dels tres anys anteriors. 
Mèxic, amb nou periodistes assassinats el 2018, és el país sen-
se conflicte bèl·lic més perillós per a la premsa.

En aquest context, els governs del Regne Unit i Canadà van 
convocar per a aquesta setmana, a Londres, una Conferència 
Mundial sobre Llibertat de Premsa en la qual funcionaris, pe-
riodistes, acadèmics i empresaris de mitjans de tot dels cinc 
continents exposaran els desafiaments del moment i intenta-
ran acordar un marc de garanties per a una premsa lliure que 
segueixi “jugant el seu paper vital en la protecció dels drets 
humans i la rendició de comptes dels poderosos, com a part 
essencial de democràcies vibrants i saludables”, com resa la 
convocatòria.

Signe dels temps, la Conferència tindrà lloc en un antic cobert 
en el qual va funcionar fins a 2013 una de les plantes impres-
sores més grans d’Europa en la que s’imprimien els diaris 
Daily Mail, Evening Standard i Metro. Restes d’aquelles màqui-
nes dormen avui en el reformat saló d’esdeveniments en què 
s’alçarà la veu d’alerta per salvar el periodisme. (Font: Infobae)  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les ràdios estatals segueixen perdent 
força a Catalunya

Catalunya no és mercat per a les emissores de ràdio estatals. 
Mai ho ha estat històricament, però aquest fenomen ha crescut 
arran de l’esclat del procés independentista que va suposar l’1-
O. Des d’aquesta data les cadenes catalanes no han deixat de 
trencar sostres d’audiència, en detriment de les marques es-
panyoles per norma general. L’últim Estudi General de Mitjans 
(EGM) va tornar a acreditar aquesta tendència. D’una banda, 
RAC1 i Catalunya Ràdio segueixen sent líders indiscutibles de 
l’autonomia amb 1.484.000 oients diaris entre ambdues. És 
més del doble que la suma de 666.000 seguidors que donen la 
SER, COPE i Onda Cero plegades.

Segons aquesta segona onada de l’any, que serveix de tanca-
ment de temporada, Catalunya Ràdio va aconseguir un dels 
millors dades de la seva història en arribar a un total de 622.000 
oients de mitjana diària; són 8.000 més que fa un any i gaire-
bé tant com les tres principals cadenes estatals juntes. La rà-
dio privada és líder a Catalunya: 862.000 persones connecten 
diàriament amb RAC1. 

Dins el conjunt de les principals emissores espanyoles gene-
ralistes (SER, COPE, Onda Cero i RNE), la ràdio de Prisa es 
troba en una posició relativament bona, en tant que manté una 
distància considerable amb els seus rivals directes però insal-
vable amb les catalanes. Ràdio Barcelona (SER) va aglutinar en 
l’últim EGM 339.000 oients diaris, fet que suposa un augment 
de 7.000 seguidors, part d’aquesta pujada és gràcies a Josep 
Cuní, el matinal Aquí, amb Josep Cuní va debutar en el primer 
EGM de l’any amb 23.000 oients i conclou la temporada amb 
40.000 seguidors. Pràcticament el doble que fa quatre mesos.

Menys de la meitat d’audiència recapta COPE, que amb 169.000 
oients se situa com la quarta opció entre el públic català. Per la 
seva banda, Onda Cero també millora els seus registres i arriba 
fins als 158.000 oients, 25.000 més que a principis d’aquest 
any. (Font: Dircomfidencial)

Espanya enterra la “taxa Google” i la 
planteja ara com un impost europeu

El PSOE ha decidit enterrar l’anomenada “taxa Google” del seu 
programa de Govern durant aquesta legislatura. Així consta 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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en Espanya avanza, el document que Ferraz ha presentat per 
avançar en les negociacions de cara a les votacions d’investidura 
de Pere Sánchez els propers 23 i 25. Ara els socialistes són par-
tidaris d’ aquest impost tecnològic però a nivell europeu. Aquesta 
rectificació en una de les mesures més importants de la política 
fiscal de l’Executiu és adoptada després les pressions exercides 
per Amazon, Facebook, Apple i la resta de tecnològiques que es 
veurien afectades per aquesta mesura.

El projecte de llei que va aprovar el Consell de Ministres el 18 
de gener d’aquest mateix any contemplava  gravar amb un tipus 
del 3% dels ingressos generats per serveis de publicitat dirigida 
en línia, serveis d’intermediació en línia i la venda de dades 
obtingudes a partir d’informació proporcionada per l’usuari. A 
més, es preveien multes d’entre 15.000 i 400.000 euros per a 
les empreses que no col·laborin en la localització dels disposi-
tius dels usuaris en el territori d’aplicació de l’impost, és a dir, a 
tot el país. Era tot un torpede a la línia de flotació del compte de 
resultats dels grans i mitjans del sector. La convocatòria antici-
pada d’eleccions va fer decaure aquest projecte.

A partir d’ara, el que Sánchez defensarà serà l’aprovació de la 
“taxa Google” però “en l’àmbit europeu”. És el que es pot llegir 

en el punt 2.73 del document programàtic que va sortir de Fe-
rraz fa quatre dies i amb el qual pretenen posar en marxa un 
Executiu “social, feminista, ecologista, europeista i progressis-
ta”. (Font: La Información)

Segons Fernando Savater, aquells 
que “s’informen només per Internet” 
únicament ho fan “del que els 
interessa”

El filòsof Fernando Savater va inaugurar la trobada “Periodisme 
de veritat”, a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, va 
assegurar que, mentre que “les masses mai dubten de res”, 
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les persones solen “dubtar de moltes coses”. “La persona in-
dividual primer intenta comprendre, per després jutjar. L’opinió 
pública jutja per comprendre”, va assenyalar Savater en la seva 
conferència, titulada La doble funció del periodisme, com a po-
der i contrapoder.

Per al filòsof, el “poder” dels mitjans de comunicació i del pe-
riodisme és “crear una opinió pública”, de la qual sovint són 
pròpies “la vehemència i la visceralitat”. El seu contrapoder, 
segons va dir, és “facilitar la formació” d’opinions particulars i 
personals, donant-los als seus receptors la capacitat d’elaborar 
les seves pròpies valoracions. “Si hi ha un poder i un contrapo-
der funcionant en el món de la informació, el poder és la creació 
d’opinió pública i el contrapoder és la possibilitat d’una opinió 
privada”, va explicar.

Durant la seva intervenció, va abordar quin és, al seu parer, la 
situació actual del periodisme, i va afirmar que “els diaris es-
tan condemnats”, almenys en la seva versió impresa. Tot i així, 
va defensar que el “problema” és que aquells que “s’informen 
només per Internet” únicament ho fan “del que els interessa”, 
quan “el més important que passa al món és el que no interes-
sa”. “Aquesta és la força del diari, que ens parla de coses que 

no ens interessen, però que, gràcies a ell, ens assabentem que 
existeixen”, va subratllat. Per Savater, “la informació actual és 
aclaparadora” i “hi ha qui no la sap utilitzar”, de manera que el 
periodista ha de ser “informador i educador”, estant al servei 
dels lectors i actuant com el seu còmplice i no com “alliçona-
dor”. (Periodistas Fape – foto: El Independiente)

Disponible l’actualització anual del 
Diccionari enciclopèdic de medicina 
(DEMCAT)
Ja és pública l’actualització anual del diccionari en línia Diccio-
nari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball. 
Conté les dades resultants del treball terminològic dut a terme 
durant el darrer any en el marc del projecte DEMCAT, el qual té 
com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en 
llengua catalana.

Actualment l’obra conté més de 75.600 fitxes, cadascuna de les 
quals ofereix els termes catalans amb definició, els equivalents 
en castellà, francès i anglès i, en els casos pertinents, nomen-
clatures científiques, a més a més de notes complementàries. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les dades corresponents són consultables també des del Cer-
caterm (el cercador de terminologia que ofereix el TERMCAT) i, 
com a novetat destacable, també des de l’Optimot (el servei de 
consultes lingüístiques que ofereix la Direcció General de Políti-
ca Lingüística en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans 
i el TERMCAT).

En aquesta actualització s’ha conclòs la revisió de l’àrea de 
cirurgia general i abdominal i s’ha avançat notablement en la 
revisió en curs de les àrees de farmacologia, especialitats qui-
rúrgiques i dermatologia. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Prensa Ibérica introdueix més canvis 
a la cúpula d’ ‘El Periódico’

L’aterratge de Premsa Ibèrica en el Grup Zeta segueix provo-
cant canvis en les seves capçaleres principals. Els registres ofi-
cials contemplen els canvis en el consell d’Administració de la 
capçalera El Periódico que ja està presidit per Javier Moll, que a 
més exercirà com a conseller delegat, lloc que compartirà amb 
el seu fill, Javier A. Moll Sarasola.

A més, Joan Tapia s’ha convertit en un dels homes de confiança 
de Javier Moll. Ell va ser un dels primers nomenaments confir-
mats després de la compra de Zeta després de convertir-se en 
el director editorial d’El Periódico; ara, a més, Moll l’ha nomenat 
vicepresident del Consell d’Administració. Entre les sortides, 
cal destacar la de l’exconseller delegat Agustín Cordón, Marta 
Lara i Domingo Muguira. Per contra, s’incorporen a aquest or-
ganisme, Sergi Guillot Pichot, Francisco Guixa i Conrado Car-
nal. A més, completen l’organigrama Pere Pujado i Juan José 
Brugera. (Font: Prprensa)

Premi Terres de l’Ebre de Periodisme 
a Amposta

El V Premi Terres de l’Ebre de Periodisme, atorgat per la De-
marcació Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya (CPC), es lliurarà finalment aquest divendres, 12 de juliol, 
a l’auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta, a les vuit del 
vespre. L’acte, que es va ajornar el passat dia 28 de juny en 
solidaritat amb els afectats, veïns i periodistes, pel greu incendi 
a la Ribera d’Ebre, tindrà dues parts. En la primera part, es farà 
el lliurament del Premi de mans dels guanyadors de la passada 
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edició. En la segona part, el periodista i editor del TN Migdia de 
TV3, Carles Prats, i el president ebrenc del CPC, Josep Baubí, 
protagonitzaran un col·loqui sobre els mitjans de comunicació 
públics a Catalunya. (Font: CPC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La premsa generalista retarda 
l’execució dels murs de pagament
Per PrPrensa

Els diaris espanyols segueixen perfilant les que seran les se-
ves ofertes per implantar els continguts de pagaments en les 
seves capçaleres generalistes. Un cop més, caldrà esperar 
per conèixer quines són les estratègies i els projectes que les 
principals editores del país estan preparant per establir murs 
de pagament després que pràcticament totes hagin endarrerit 
una vegada més el seu calendari. El que inicialment anava a 
succeir en el primer trimestre de l’any, es va prorrogar al primer 
trimestre i ara es torna a perllongar fins a finals d’aquest 2018 
o principis de 2019.

De moment, tant Prisa com a Unidad Editorial tenen marcats 
els seus objectius en els inicis de l’any que per posar en dis-
posició dels usuaris els continguts de pagament. En el cas 
d’Unidad Editorial, ho farà de forma simultània a El Mundo, 
Marca o Expansión, tal com ha avançat el diari El Espanyol. No 
obstant això, des del grup que dirigeix Urbano Cairo mantenen 
l’hermetisme sobre com es desenvoluparà aquest projecte.

En el cas de Prisa, també donen per assumit que es donarà el 
pas d’executar el mur de pagament en El País en els propers 
mesos. La idea inicial era que a principis d’aquest estiu de 2018 
ja existís a disposició dels lectors de la capçalera que dirigeix 
Soledad Gallego-Díaz un paquet premium que contingués in-
formacions únicament disponibles per a aquells lectors que pa-
guessin un preu extra. No obstant això, els terminis no s’han 
complert i s’han prorrogat fins a finals d’aquest any. 

En una altra lliga està Vocento, que encara que no ha donat pis-
tes de quines són les seves intencions per al seu principal títol, 
ABC, la veritat és que el grup editorial ha estat pioner en aquest 
sentit. Diverses de les seves capçaleres regionals ja ofereixen 
una important oferta al lector en els seus continguts de paga-
ment i s’espera que s’ampliï a finals d’aquest any. L’objectiu és 
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que fins a 12 de les seves capçaleres comptin amb un important 
volum de continguts de pagament , deixant únicament cinc notí-
cies obertes al públic general.

El nou any pot ser definitiu perquè la premsa espanyola pateixi 
un important revulsiu i trobi una sortida a la important crisi que 
porta arrossegant des de fa més d’una dècada. No obstant això, 
encara que el paper hagi sofert una sagnia entre els seus lec-
tors, la premsa online segueix sent capdavantera en la recepció 
d’inversió publicitària. De cara al futur, han estat molts experts 
en l’àrea els que han posat el focus de la inversió en dos pilars: 
els continguts de pagament i les fusions i aliances entre els di-
ferents grups de comunicació. (Infografia: Instituto Online)

Catalunya tindrà a l’octubre la primera 
carta de drets i responsabilitats 
digitals
Catalunya tindrà a partir del proper mes d’octubre la seva pri-
mera carta de drets i responsabilitats digitals, que pretén dotar 
el país d’un marc legislatiu i democràtic que reguli les relacions 
entre ciutadans, empreses, entitats socials i administracions 

públiques en l’àmbit digital. La Conselleria de Polítiques Digitals 
i Administració Pública ha liderat el projecte, juntament amb uns 
250 experts del sector, i s’ha basat en regulacions internacio-
nals per fer la seva proposta. Ara s’obre a la ciutadania perquè 
faci les seves aportacions i es vol presentar definitivament a 
l’octubre, coincidint amb el tercer aniversari del referèndum in-
dependentista i amb un dels períodes més convulsos en l’àmbit 
digital a Catalunya, amb el tancament de webs, ciberatacs i ci-
berassetjament. No obstant, la carta seguirà “viva” amb futures 
aportacions.
  

La carta té vuit punts. Tracta sobre l’accés universal a inter-
net; un model de governança d’internet obert, inclusiu, plural 
i divers; llibertat d’expressió i d’informació; innovació digital, 
creació, accés i distribució del coneixement; protecció de da-
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endesa.com

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

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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des i privacitat; garantir la capacitació i la inclusió digital; ètica 
en l’ús de la intel·ligència artificial i la governança algorítmica; 
i mecanismes de salvaguarda dels drets digitals. El president 
de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que els drets fonamentals 
no només són al món real sinó també al digital. Per això, ha 
reivindicat el dret i llibertat d’expressió i de reunió tant físic com 
digital. També ha destacat el lideratge econòmic de Catalunya 
en aquest sector, donant diverses dades sobre empreses, tre-
balladors i facturació.

El conseller Jordi Puigneró ha dit que la carta és un pas enda-
vant per a Catalunya cap a una democràcia avançada i pretén 
ser una inspiració per a futures cartes similars que han de ga-
rantir els “nous drets emergents”. Ha explicat que ara s’està 
debatent si traslladar aquesta carta a una llei catalana o fins i 
tot a una modificació de l’Estatut, però en tot cas ha dit que la 
mateixa carta ja pot servir de referent “ètic” per lluitar contra 
certs “tics autoritaris” d’alguns estats que poden tenir la “temp-
tació” de limitar els drets digitals. La carta s’obre ara a la ciu-
tadania fins a finals de setembre. (Font: El Món – infografia: 
ca.wikipedia.org)

Més de la meitat dels internautes són 
lectors assidus de diaris digitals

AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació) ha presentat els resultats d’un nou estudi realitzat mi-
tjançant el AIMC Q Panell, el seu propi panell de internautes, 
en el qual es mostren, per sisena ocasió, els hàbits dels intern-
autes quan consumeixen premsa diària i suplements. El 52,8% 
dels internautes van declarar haver accedit el dia anterior a al-
gun diari digital.  A més, aquest percentatge de penetració ha 
crescut 10 punts percentuals en l’últim lustre, ja que el 2015 
eren el 42,7% dels internautes els qui ho feien.

Interrogats els membres del panell sobre si havien consultat un 
diari digital en l’últim mes, el percentatge ascendia del 70,4% 
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(el 63,9%, el 2015). Entre la informació del panell també es 
recull que el 35,6% dels internautes no llegeix diaris en cap 
format. El perfil dels lectors mensuals de diaris en paper és 
majoritàriament masculí i també de més edat que el dels intern-
autes en general. Aquesta tendència també es manté en el cas 
dels lectors diaris.

Pel que fa als terminals amb els quals s’accedeix als diaris di-
gitals, el 68,4% dels que ho van fer en l’últim mes van utilitzar 
un telèfon mòbil (smartphone), percentatge que era del 39,0% 
ara fa cinc anys. En aquest període, els qui ho fan a través d’un 
ordinador de sobretaula o portàtil ha baixat del 73,4 al 51.6%. 
Pel que fa a les vies d’accés al diari digital, el 84,5% ho fa a 
través del web del diari i el 19,3% mitjançant una aplicació del 
mòbil o de la tauleta. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - foto: 
Panorama Audiovisual)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix aquesta nova edició del 
Q Panell de l’AIMC, referit a España i dedicat al consum de 
premsa diària i suplements. CLIQUEU AQUÍ 

 

Google Chrome facilitarà saltar-se el 
pagament

La controvèrsia de bloqueig d’anuncis segueix sent fresca, i ara 
els editors han de fer front a un altre salt de Google Chrome. 
La propera versió del navegador, Chrome 76, programada per 
a un llançament públic a finals d’aquest juliol, introduirà un con-
junt de canvis en la seva implementació de l’API, cosa que farà 
pràcticament impossible que els editors detectin quan un nave-
gador Chrome està en mode d’incògnit.

Els editors que es basen en subscripcions i paywalls són cons-
cients de la popular incògnita per evitar el pagament de paga-
ments i han anat tancant escletxes a mesura que sorgeixen 
diversos bloquejadors de pagaments. Els editors com The New 
York Times, The Washington Post, The Boston Globe, Los An-
geles Times i The Dallas Morning News han implementat totes 
les mesures per impedir que els usuaris accedeixin als contin-
guts tancats utilitzant el mode d’incògnit.

Amb Chrome 76, els llocs web ja no podran detectar quan un 
usuari es troba en mode d’incògnit . “Això és degut a que el 
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mode d’incògnit bloqueja temporalment la capacitat d’un lloc 
per llegir o escriure galetes al vostre dispositiu, cosa que impe-
deix que un editor sàpiga si sou subscriptor o si heu superat la 
vostra quota mensual d’articles gratuïts”. Segons el desenvolu-
pador de Chrome, Paul Irish, ara els codis que intentin detectar 
el mode d’incògnit seran inútils, cosa que permetrà passar per 
alt els pagaments simples, com els implantats –per posar un 
parell d’exemples- per The New York Times i The Washington 
Post. (Font: The Next Web)

Microsoft eliminarà els comptes amb 
més de dos anys sense activitat

Microsoft ha actualitzat les polítiques dels seus serveis i ha co-
mençat a avisar els usuaris que eliminarà el proper 30 d’agost 
els comptes de Microsoft d’aquelles persones que no s’hagin 
registrat en els dos anys anteriors. La companyia nord-ame-
ricana ha publicat els canvis en les seves polítiques de ser-
vei, que entren en vigor el proper 30 d’agost i que recullen que 
l’usuari “ha d’iniciar sessió al seu compte de Microsoft com a 
mínim un cop cada dos anys per mantenir-la activa”. D’aquesta 
manera, amb l’arribada de la data límit, Microsoft eliminarà els 

seus comptes inactius excepte en els casos en què es tracti de 
comptes de pagament professionals o que l’usuari hagi adquirit 
algun producte o subscripció vigents o hagi publicat algun con-
tingut a la botiga de la companyia.

En els casos en què un compte s’elimini per falta d’activitat, 
Microsoft avisa que pot evitar que se’n creï una nova amb la 
mateixa adreça de correu electrònic associada.  Així mateix, 
en relació al seu assistent Cortana, Microsoft ha explicat que la 
companyia “no és responsable si una funció de Cortana retarda 
o evita que l’usuari rebi un servei”, a més que podrà recomanar 
aplicacions i serveis de tercers. (Font: Diario 16 – infografia: 
europa press)
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Mozilla llançarà un servei de 
subscripció de notícies sense 
publicitat

Mozilla vol que llegeixis les notícies, i no vegis publicitat en 
línia. Una intenció que està expressant d’una manera molt 
directa: “Support the sites you love, avoid the ads you hate”. 
L’empresa està preparant un sistema de subscripció de notícies 
similar a Apple News+. Aquest sistema estarà disponible a tra-
vés de Firefox per un preu de 5 dòlars, i eliminaria la publicitat 
de múltiples pàgines d’internet. Així els usuaris tindran accés a 
un contingut lliure de publicitat, i el pagament de les subscrip-
cions es distribuirà entre els mitjans col·laboradors.

A diferència d’Apple News+, que ofereix l’accés a diaris i re-
vistes, Mozilla estarà centrat en llocs populars de la xarxa. El 
servei inclourà la navegació en qualsevol plataforma, amb la 
sincronització dels articles a través de diversos dispositius de 
l’usuari. Així, permet començar la lectura en un aparell i conti-
nuar des d’un altre diferent. (Font: Reason Why)

Twitter actualitza les seves regles 
contra l’odi 

Twitter ha publicat en el seu bloc oficial les seves noves polítiques 
contra les conductes d’odi. Es pretén minimitzar els danys que pot 
causar l’ús inadequat del llenguatge a la xarxa social, després de 
mesos recopilant suggeriments i opinions d’usuaris. Tot i les polè-
miques per no haver eliminat tweets de polítics que violaven les 
normes de Twitter, la xarxa social se centrarà en primer lloc en els 
grups religiosos, després de rebre un ampli feedback per part dels 
usuaris sobre els comportaments d’alguns d’aquests comptes.

Twitter porta mesos recopilant feedback dels usuaris per conèi-
xer millor quin tipus de tweets s’inclouen dins el llenguatge des-
humanitzador. Els comentaris més recurrents fan referència al 
fet que es necessita un llenguatge més clar a l’hora d’exposar 
les polítiques d’usuari, així com una millor acotació sobre el 
que Twitter té en consideració i el que no a l’hora de “perseguir 
tweets”. Twitter afirma que, des del dia 9 de juliol, no estan per-
mesos comentaris que inciten a l’odi, sent eliminats immedia-
tament quan es rebi la denúncia, tot i que sense que s’arribin a 
eliminar els comptes que els publiquen. (Font: help.twitter.com)
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Informe PR 2019: Les agències de 
comunicació van augmentar la seva 
facturació un 8,9%
Per Prnoticias

Les principals agències de comunicació i relacions públiques 
que operen a Espanya van augmentar la seva facturació en 
un 8,9%, segons l’informe PR 2019 elaborat per Prnoticias per 
AMS Associats. LLYC, ATREVIA i Tinkle encapçalen la classifi-
cació de les agències que més ingressos van obtenir el 2017 a 
Espanya, últim exercici que va ser presentat davant el registre 
mercantil i que és aquell que s’ha analitzat en l’informe junta-
ment amb les dades que han aportat les pròpies firmes.

El treball de recerca relata la bona salut del sector en general al 
mateix temps que ressenya l’augment de la concentració a les 
principals firmes del mercat. Així, el 59,7% de la facturació glo-
bal es concentra en les primeres deu companyies del rànquing: 
LLYC (anteriorment Llorente & Cuenca), Atrevia, Tinkle, Omni-
com Group, Estudio de Comunicación, Newlink/Globally, BCW, 
Equipo Singular, Kreab i Apple Tree.

La facturació global de les 37 principals agències a l’Estat espan-
yol el 2017 va ser superior als 197 milions d’euros enfront dels 
181 milions de l’any anterior. Aquestes xifres, en termes globals, 
suposen un augment en la facturació del 8,9%; les primeres deu 
firmes de la classificació (top 10) van augmentar la seva factura-
ció un 9,5%, passant de 107,7 a 117,9 milions d’euros. Cal res-
senyar com les firmes situades entre els llocs 10 i 20 del rànquing 
també van créixer un 9,6%, de 46,6 a 51,1millones d’euros. 
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LLYC lidera el rànquing
La firma LLYC lidera el rànquing amb una facturació superior als 
20 milions d’euros i un creixement del 7% respecte a l’exercici 
anterior. Per darrere, també al podi, se situen ATREVIA, amb un 
augment del 8% en la seva facturació, i Tinkle, amb una pujada 
del 11%.

Augment del benefici net en un 6,8%
La investigació ressenya també un augment del benefici net 
global de les principals agències espanyoles del 6,8% respecte 
a l’any anterior, augmentant de10,3 a 11 milions de euros. En 

aquest aspecte, Estudio de Comunicación ocupa el primer lloc 
amb un benefici net el 2017 superior als dos milions d’euros, un 
augment del 52% si es compara amb les xifres obtingudes en 
2016 (1,3 milions d’euros).

Augment del nombre d’empleats
El Informe PR 2019 destaca un notable augment en el nombre 
d’empleats del sector, les xifres podrien lligar-se a l’augment 
de la facturació. Així, les 37 firmes analitzades compten amb 
1.782 professionals, xifra que augmenta un 8,8% respecte a 
l’any anterior (1.637).
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Les vint firmes amb plantilles més extenses del rànquing van 
veure com aquestes creixien en 2017. Així, les deu companyies 
més grans van augmentar un 11% el nombre d’empleats i les 
següents deu companyies, un 9,7%. Cal destacar que, en les 
següents 17 agències fins a completar el rànquing, el nombre 
d’empleats es va mantenir estable.  Els cinc primers llocs són 
per a ATREVIA (233 empleats), LLYC (174), OMNICOM (103), 
Tinkle (97) i Kreab (88). (Infografies: Prnoticias)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Informe PR 2019 si cli-
queu en aquest enllaç.

La indústria publicitària donarà 
a conèixer una guia de bones 
pràctiques sobre experiència d’usuari 
La Comissió de la Indústria Publicitària va néixer fa dos anys 
amb la finalitat de millorar la credibilitat, la seguretat, l’eficàcia, 
i la transparència del sector publicitari i, més en concret, de les 
pràctiques a Internet. Des del principi, de la Comissió ha treba-
llat per intentar ordenar el sector , fonamentalment mitjançant 

la publicació de guies de bones pràctiques. De moment, ja han 
emès un document sobre Ad Viewability  (2017) i un altre so-
bre  “Transparency, Ad Fraud i Brand Safety” (2018). La ter-
cera guia tractarà sobre la Experiència d’Usuari. Encara s’estan 
donant els últims retocs al document, que podria veure la llum 
pública a finals d’aquest mes de juliol.

Des de l’Associació d’Anunciants reconeixen que és necessari 
que l’usuari internauta rebi una publicitat no intrusiva i respon-
sable i la seva experiència amb el medi sigui el més positiva 
possible. Segons un estudi de la pròpia AEA emès l’any pas-
sat, els usuaris perceben que hi ha molta/excessiva quantitat 
d’anuncis a Internet. Aquesta resposta arriba a una quota del 
87%, només superada per la televisió (92%).

I aquest entorn saturat provoca que el grau de molèstia de la 
publicitat digital abasti un 8,2 sobre 10. Novament, només és 
superat per la televisió (8,6). D’acord amb l’estudi, la publici-
tat es percep en aquests mitjans com un “obstacle” a l’acció 
de l’usuari i com una “imposició”, el que genera una resposta 
activa “d’evasió”. Com a conseqüència de tot això, fins a un 
34% dels internautes espanyols tenen instal·lats un bloqueja-
dor d’anuncis al seu navegador. (Font: Dircomfidencial)
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L’Estat va augmentar la despesa en 
publicitat en 2018 i va invertir més de 
135 milions 

L’últim Consell de Ministres ha aprovat l’Informe de Publicitat 
i Comunicació Institucional 2018, document que detalla la in-
versió que ha realitzat l’Administració General de l’Estat en pu-
blicitat institucional i que, al mateix temps, relata la despesa 
en campanyes de caràcter comercial. L’informe ja està a dis-
posició del públic i assenyala que les prioritats publicitàries de 
l’administració es van centrar en promocionar hàbits saludables 
i segurs per a la ciutadania i la cura del seu entorn, i la promoció 
en matèria de drets i deures dels ciutadans. En total, es van in-
vertir 21.480.443 euros en publicitat institucional en l’any 2018, 
sis milions menys que l’any anterior.

Aquesta quantitat es va repartir entre les 66 campanyes institu-
cionals impulsades en 2018. La Direcció General de Trànsit, de-
pendent del Ministeri de l’Interior, va concentrar bona part de la 
despesa (més de 8,7 milions d’euros) en la campanya divulgativa 
de Seguretat Viària; per darrere, amb una inversió de 2,8 milions 
d’euros, hi ha la campanya destinada a lluitar contra la prostitu-

ció impulsada per la Delegació del Govern per a la Violència de 
Gènere. L’Estat també va decidir realitzar diverses accions per 
informar sobre pseudociències, vacunació, ús d’antibiòtics, pre-
venció del VIH i de la tabaquisme, estalvi energètic, protecció del 
medi ambient, o aliments d’Espanya, entre d’altres.

Més 114 milions en campanyes comercials.- Mentre la des-
pesa en campanyes institucionals es va reduir en sis milions 
d’euros, el destinat a campanyes comercials va augmentar en 
16,7 milions d’euros. Nou ministeris han contractat aquest tipus 
de campanyes per desenvolupar un total de 52 accions durant 
2018, que han suposat una despesa de 114,1 milions d’euros. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Loteries, Renfe i Correus també 
disparen la seva despesa publicitària 

La publicitat purament institucio-
nal de l’Administració central està 
sota mínims històrics, amb una 
inversió l’any passat de tot just 
21 milions d’euros, 10 vegades 
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menys que fa una dècada. Però aquesta mala dada per a mi-
tjans de comunicació –singularment d’àmbit estatal- i agències 
s’ha pogut veure compensat en 2018 per l’activació de les grans 
empreses públiques, que han fet un major esforç publicitari, a 
més de les despeses de campanyes comercials que hem expli-
cat en la notícia anterior “L’Estat va augmentar la despesa...”

El conjunt d’aquest tipus de companyies va executar una des-
pesa en anuncis l’any passat de 114 milions d’euros en la difu-
sió de 52 campanyes. És un 17% més d’inversió que el 2017. 
Més de la meitat d’aquesta despesa total va a càrrec de Lote-
ries, que l’any passat va invertir 61 milions d’euros en publici-
tat, un 14% més que l’any anterior; aproximadament la meitat 
d’aquest pressupost es va destinar a promocionar els jocs del 
“Gordo” de Nadal i Reis. També va augmentar considerable-
ment la seva dotació Renfe, que va gastar un total de 17 milions 
d’euros en anuncis, gairebé 5 milions més que en l’exercici an-
terior (+36%).

Encara que l’entitat pública que més va veure augmentar la 
seva inversió publicitària va ser Correus, que va triplicar la seva 
despesa fins als 8,4 milions d’euros; torna així als nivells previs 
a 2017, després de la caiguda pressupostari aquest any. Des-

taca dins d’aquesta partida la inversió de 2,8 milions d’euros en 
patrocinis i els 3,5 milions en campanyes de productes de pa-
queteria. També va fer un salt enorme el Tresor Públic, que va 
passar d’invertir el 2017 tot just 265.000 euros en la campanya 
“Jo inverteixo aquí” als 6,9 milions gastats en aquesta mateixa 
acció. Per la seva banda, van mantenir el nivell de despesa 
en publicitat més o menys estable les companyies públiques 
Turespaña (7,1 milions d’euros), AENA (2,9 milions) i Paradors 
(2,9 milions d’euros).

Per 2019 les principals empreses públiques també podrien re-
gistrar un augment considerable de la seva despesa publicitària. 
En el cas de Loteries, s’ha pressupostat un total de 64 milions 
d’euros per gastar en publicitat durant el present exercici, un 
augment del 5% respecte a 2018. També donaria un gran salt 
Correus, que té previst invertir aquest exercici un total de 12,8 
milions d’euros, el que donaria un creixement interanual del 52%, 
augmentant el seu pressupost publicitari en 10 milions d’euros 
en només dos anys. Tot i això, el creixement més gran seria el 
d’AENA , que pot arribar enguany als 8,9 milions d’euros de des-
pesa, tres vegades més que el 2018. I és que hi ha prevista una 
campanya de marca per a aquesta companyia pública xifrada en 
5,8 milions d’euros i una altra de RSC d’1 milió.
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No veurien alterat la seva despesa publicitari aquest any altres 
entitats públiques, com Renfe, Paradores o el Tresor Públic. 
En total, doncs, les empreses públiques tenen previst gastar 
aquest any un total de 162 milions d’euros en publicitat, que 
serien 48 milions més que en 2018. (Font: Dircomfidencial i Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Lapublicidad.net)

Zenith prediu que la publicitat digital 
superarà el 2021 la meitat de la 
inversió publicitària global
La publicitat a internet representarà el 52% de la inversió pu-
blicitària global en 2021, superant, per primer cop, la barrera 
del 50%. Així queda reflectit en les previsions del Advertising 
Expenditure Forecasts de Zenith; aquest creixement superarà 
la dada del 47% de la inversió publicitària global previst per a 
2019 i el 44% corresponent a 2018.

En tot cas, l’estudi indica una desacceleració en la inversió pu-
blicitària a Internet. Així, el 2018, va créixer un 17%, però ate-
nent a l’activitat experimentada en la primera meitat de 2019 
s’estima que el creixement serà del 12%. Per al 2021, està pre-

vist que el creixement de la inversió publicitària a internet hagi 
caigut al 9% interanual, encara que aquesta taxa de creixement 
del mercat publicitari hauria començat a convergir amb la taxa 
de creixement del mercat general.

El creixement de la inversió publicitària a internet es deu a la 
superposició de canals de vídeo en línia i social mitjana, que 
està previst que creixin una mitjana del 18% i 17% anual, res-
pectivament, fins 2021. Aquests canals s’haurien beneficiat de 
les contínues millores tecnològiques dels smartphones, veloci-
tat de connexió i la publicitat dirigida a targets concrets i deli-
very, combinat amb un fort creixement en la inversió en contin-
gut. A més, l’impuls de la tecnologia 5G millorarà encara més 
les experiències de marca en aquests canals en fer que les 
connexions mòbils siguin molt més ràpides i amb més capacitat 
de resposta.

Impuls dels petits anunciants.- L’estudi (que és de pagament 
-495 euros-) revela que gran part del creixement de la inversió 
publicitària a internet prové de petits negocis locals que inver-
teixen tot el seu pressupost en plataformes com Google i Face-
book. Aquest fet contrasta amb les grans marques, que inver-
teixen menys de la meitat dels seus pressupostos en línia i, la 
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majoria, encara segueix invertint la major part del seu pressu-
post en mitjans tradicionals. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Contingut de marca en diaris espanyols
La revista Tripodos, de la Facultat Blanquerna de la URL, pu-
blica un interessant treball titulat “Contingut de marca en diaris 
espanyols: concepte, organització i reptes dels periodistes im-
plicats”, elaborat pels professors Miguel Carvajal i Iker Barina-
garrementeria. L’estudi mostra que la inversió publicitària digital 
es destina de manera majoritària a plataformes tecnològiques 
i xarxes socials que són més efectives en la segmentació i te-
nen l’escala que demanden els anunciants. Com a resposta, els 
mitjans introdueixen nous formats publicitaris, com el contingut 
de marca (branded content) i la publicitat nativa per competir 
aportant un valor diferencial a la publicitat display. 

L’objectiu d’aquest treball dels professors Carvajal i Barinaga-
rrementeria és analitzar com es configuren els equips que ela-
boren el contingut de marca en sis organitzacions periodístiques 
espanyoles (El País, Premsa Ibèrica, Vocento, El Confidencial, 
20 minutos i El Espanyol). Mitjançant entrevistes semiestruc-
turades a sis responsables d’aquesta nova modalitat publici-
tària, s’analitza com conceben aquests nous formats, com 
s’organitzen i a quins reptes ètics i professionals s’enfronten. 
Els resultats indiquen que el contingut de marca ha cobrat pro-
tagonisme en l’estructura interna dels mitjans mitjançant tres 
models (semiautònom, autònom, bàsic) i que els professionals 
implicats han abraçat aquesta estratègia, que ha estat qüestio-
nada en l’àmbit acadèmic. 

Els entrevistats assenyalen que, si aquests formats 
s’adverteixen adequadament, no es posa en risc la credibilitat 
de la marca periodística. Per a ells el contingut de marca, com 
la publicitat nativa, serà un pilar fonamental en el model de ne-
goci de les seves organitzacions. bàsic) i que els professionals 
implicats han abraçat aquesta estratègia, que ha estat qüestio-
nada en l’àmbit acadèmic. Els entrevistats assenyalen que, si 
aquests formats s’adverteixen adequadament, no es posa en 
risc la credibilitat de la marca periodística. Per a ells el contingut 
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de marca, com la publicitat nativa, serà un pilar fonamental en 
el model de negoci de les seves organitzacions. bàsic) i que els 
professionals implicats han abraçat aquesta estratègia, que ha 
estat qüestionada en l’àmbit acadèmic. 

Per últim, els entrevistats assenyalen que, si aquests formats 
s’adverteixen adequadament, no es posa en risc la credibili-
tat de la marca periodística. Per a ells el contingut de marca, 
com la publicitat nativa, serà un pilar fonamental en el model 
de negoci de les seves organitzacions. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: maclucan)

NOTA: El Butlletí us ofereix el treball “Contingut de marca en 
diaris espanyols: concepte, organització i reptes dels periodis-
tes implicats”. CLICAR AQUÍ  

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_2064.pdf
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Estem segurs en un món hackeable?
Per El Publicista

Els avenços tecnològics han facilitat els processos dels éssers 
humans, però també han propiciat que els hackers tinguin més 
capacitats per atacar a persones i empreses i accedir a la seva 
informació confidencial

Només durant l’any passat, el Centre de Resposta a Incidents del 
Centre Criptològic Nacional d’Espanya (CNN-CERT) del CNI va 
gestionar més de 38.000 incidents de ciberseguretat, el que ha 
suposat un augment del 43’5% respecte a 2017. L’alta xifra mos-

tra la delicada situació a què s’exposen diàriament tant empreses 
com particulars que treballen d’alguna manera en l’entorn online.

Les tecnologies més disruptives com la intel·ligència artificial i 
l’internet de les coses han facilitat molt els processos, tasques 
i activitats dia a dia, però a la vegada també han provocat que 
la informació privada sigui més vulnerable, ja que els hackers 
tenen més possibilitats de provocar atacs “greus” que afectin 
tota la informació i a dispositius connectats.

Les raons dels atacs són infinites. Fer xantatge a les persona-
litats públiques envaint la seva privacitat és una de les pràcti-
ques que més s’està repetint. Els hackers aconsegueixen accés 
als contactes, comptes bancaris, fotos, converses i informació 
personal, i fins i tot en alguns casos arriben a suplantar la seva 
identitat. Altres intenten atacar les empreses o institucions pú-
bliques per accedir als seus sistemes, obtenir informació confi-
dencial o perjudicar els seus servidors. El que està clar és que, 
en l’entorn en línia, ningú s’escapa de la vulnerabilitat i de ser 
víctimes d’un “món hackeable”.

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat d’estudiar qui-
nes són les amenaces i oportunitats de la digitalització des de 
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la perspectiva de la ciberseguretat per evitar els possibles atacs 
i protegir les entitats d’aquestes amenaces en línia. Per això, 
el hub de coneixement The Valley ha organitzat tres esdeve-
niments al voltant del tema perquè els professionals puguin 
aprendre com protegir-se millor dels atacs i mantenir la seva 
empresa i informació personal fora de perill:

“Cultura 4.0: Estratègies digitals per a l’art i la cultura en un món 
hiperconnectat”, el 10 de juliol a Barcelona. “Rethink salut: El 
pacient digital”, el 16 de juliol a Barcelona. “Jornada Explori Ci-
berseguretat: cap a un món hackeable”, el 18 de juliol a Madrid. 
(Foto: El Publicista)

Els investigadors han creat una 
“vacuna” per a notícies falses. És un joc

No hi ha cura per a notícies falses. Però, com passa amb qual-
sevol malaltia, la prevenció és sovint la millor medicina. Els in-
vestigadors de la Universitat de Cambridge diuen que han creat 
una “vacuna” per a notícies falses i desinformació que pren la 
forma d’un joc de vídeo. El projecte ja ha cridat l’atenció de 
Google, que ha estat criticada per permetre que el contingut 

de la conspiració es difongui a la seva plataforma de YouTube 
i WhatsApp, on de vegades es reenvien notícies falses en xats 
de grup.

El joc en línia posa els usuaris al lloc d’un creador de notícies 
falses, el que els permet fer tweets, llocs web i memes engan-
yosos o falsos a mesura que guanyin seguidors virtuals i tinguin 
credibilitat. Els creadors del joc, Jon Roozenbeek i Sander van 
der Linden, van dir que el seu nou estudi mostra que quan la 
gent aprèn a crear notícies falses en el joc, és capaç de resistir-
se millor en la vida real. “Igual que la desinformació s’estén 
com un virus, pensàvem que la possible vacuna podria ser... 
un vehicle del qual la gent podia compartir i aprendre alguna 
cosa”, va dir van der Linden a CNN Business en una entrevista, 
recordant que mitjançant enfocaments psicològics sobre com 
aprenen millor les persones, van crear el joc “Males notícies”, 
disponible a www.getbadnews.com.

Es triga uns 15 minuts a jugar, amb jugadors guanyant sis in-
sígnies que reflecteixen estratègies de desinformació: la su-
plantació, el contingut emocional provocatiu, la polarització, les 
teories de la conspiració, el desacreditament dels opositors i el 
troll. “Quan vas a un espectacle de màgia, potser et diuen el 
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truc perquè no saps com funciona”, va dir van der Linden. “Però 
una vegada que sapigueu com funciona, no us tornaran a en-
ganyar”. L’estudi es va publicar la setmana passada a la revista 
Palgrave Communications. (Font: CNN Bussines)

Com accedir a una wifi pública sense 
por de patir un ciberatac
  

Connectar l’ordinador a una wifi pública resulta, sovint, temp-
tador. Amb l’objectiu de garantir una comunicació segura i 
protecció contra la intrusió de possibles ciberdelinqüents, és 
recomanable utilitzar una xarxa privada virtual o VPN, la qual 

permet connectar-se al servidor de la companyia que proveeix 
a l’usuari d’internet en la seva residència habitual, perquè pugui 
navegar de manera segura cada vegada que es connecti a una 
wifi pública, com les disponibles en una cafeteria o un aeroport. 

És comú trobar-se aplicacions de VPN gratuïtes, tot i que “hi 
ha hagut massa casos en què els proveïdors gratuïts han reco-
pilats les dades dels seus usuaris i no sol ser segur usar-les”. 
Com a alternativa, la mateixa companyia ofereix un programa, 
Surfshark VPN per a PC, que permet ocultar l’adreça IP real i 
protegir les dades personals que s’enviïn durant la navegació. 
Per a això, empra el xifrat d’extrem a extrem AES-256-GCM,  
paquets IPv4, que protegeixen contra possibles filtracions, i el 
protocol IKEv2/IPsec, que funciona per defecte. 

L’eina també disposa d’una xarxa de protecció que s’activa en 
cas que es perdi la connexió VPN i possibilita a l’usuari navegar 
per la Xarxa sense veure anuncis i evitant rastrejadors, ma-
lware i possibles atacs de phising. La mateixa eina no monito-
ritza, rastreja ni emmagatzema les activitats que es realitzen a 
internet durant la connexió i possibilita que diversos dispositius 
estiguin connectats al mateix temps a la mateixa xarxa privada 
virtual. (Font: Surfshark – foto: Abc)
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Chrome està provant un botó que ens 
permet reproduir-pausar àudio i vídeo 
en qualsevol pestanya

  
Google està provant una nova funcionalitat a Chrome, que ens 
permetrà tenir més control sobre l’experiència audiovisual del 
navegador. Bàsicament, es tracta d’ un menú que apareixerà a 
la part superior (al costat de la icona del compte) amb el qual 
poder pausar o reproduir el que estigui sonant en qualsevol 
pestanya. Han batejat a aquesta funcionalitat com Global Media 
Controls, i actualment està en fase de prova a Chrome Canary. 
Una vegada que està activat, veurem aparèixer aquesta fines-
tra encara que estiguem en una pestanya diferent.

Això és realment útil, ja que no serà necessari anar buscant en-
tre totes les pestanyes quina és aquella en la qual s’està repro-
duint àudio o un vídeo per poder pausar-lo o tornar a reproduir-
lo. Aquells usuaris que vulguin provar aquesta funcionalitat han 
de tenir instal·lat Chrome Canary. Des d’aquest navegador, cal-
drà anar a la pàgina d’experiments (col·locant a la barra de na-
vegació ‘chrome://flags/’). Una vegada que estiguem en aquest 
apartat, haurem de buscar “Global Media Controls” i activar- . 
Cal no oblidar que cal tancar i reobrir el navegador perquè els 
canvis tinguin efecte.

Un punt interessant és que ens dóna la possibilitat de repro-
duir la cançó anterior o posterior (a més de posar en pausa o 
reproduir). De moment, és compatible amb plataformes popu-
lars, com són YouTube, Vimeo, Spotify o Apple Podcasts. (Font: 
Genbeta – infografia: Google Media Controls)

Google Chrome bloquejarà els anuncis 
que consumeixin massa recursos 

Els canvis segueixen arribant a Google Chrome, aquesta vega-
da de la mà d’un bloquejador de “anuncis pesats”. En concret, 
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la novetat fa referència al fet que Chrome deshabilitarà aquells 
anuncis que consumeixin massa recursos, fent que els usuaris 
deixin de veure’ls per millorar la vostra navegació. John Dela-
ney, un dels enginyers de Google, ha estat el responsable de 
publicar la descripció sobre aquests canvis que afectaran als 
navegadors basats en Chromium. En concret, la funció rep el 
nom de “Heady Ad Intervention”, i s’encarrega d’impedir que els 
anuncis pesats carreguin a les pàgines web.

“Aquest canvi introdueix una funció que deixa de carregar els 
anuncis que són detectats com a grans consumidors dels re-
cursos del sistema. Els números actuals són 4 MB d’ample de 
banda i 60 segons d’ús de la CPU, encara que aquests po-
drien canviar a mesura que hagi més dades disponibles.” Amb 
‘Heady Ad Intervention’, aquells anuncis que consumeixin un 
1% de la CPU per minut, així com del seu temps total, no se-
ran carregats en les pàgines web. Com han pogut replicar a 
9to5Google, apareixerà un missatge mostrant que l’anunci ha 
estat eliminat perquè utilitza massa recursos del nostre dispo-
sitiu. (Font: andro4all)
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És vàlid èticament que un periodista 
treballi per a empresaris?
Centro Gabo - FNPI

Què diuen els codis ètics sobre periodistes que treballen per 
a empresaris o organitzacions que funcionen com a grups de 
pressió i els contracten com a empleats per fer investigació pe-
riodística que busca denunciar casos de corrupció? És vàlid èti-
cament que un periodista treballi per a empresaris amb agendes 
corporatives i econòmiques pròpies? Quins criteris ètics s’han 
d’aplicar en aquests casos, ja que no es treballa pròpiament per 
a un mitjà de comunicació sinó per a grups empresarials?

Segons Mónica González, periodista i escriptora xilena: Un 
dels grans dèficits en transparència que exhibim els periodistes 
és el silenci amb què assumim que col·legues treballin per a em-
preses, governs o organitzacions de comunicació corporativa i se 
segueixin fent anomenar periodistes quan el seu treball és “ven-
dre” a empreses, institucions o persones el que fins i tot pot in-
cloure maquillar o asfixiar delictes i dany ocasionat als ciutadans. 

La mateixa actitud es té amb col·legues que fan la feina esmen-
tada: periodistes contractats per investigar actes de corrupció 
de determinades institucions, autoritats o empreses per des-
prés exercir pressió indeguda sobre ells o beneficiar la com-
petència en el mercat. Són treballs molt ben remunerats i que 
han proliferat amb la crisi dels mitjans, constituint una grua que 
atrau els millors elements. 

A això se suma la convivència entre la redacció periodística 
i l’assessoria comunicacional: el periodista que conserva les 
dues funcions i no ho transparenta. La seva audiència ho igno-
ra. La irrupció d’una indústria de notícies falses i la necessitat 
d’enfortir el bon periodisme per defensar la democràcia obliga 
a promoure un salt en transparència i en actitud que tendeixi a 
separar nítidament les funcions.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Per Gumersindo Lafuente, periodista i fundador de Soitu: 
Treballar per a grups empresarials o de pressió fent periodisme 
d’investigació i tenir credibilitat és un exercici molt complicat. 
Per això és tan important que la premsa sigui econòmicament 
rendible, perquè els periodistes puguem treballar amb un mar-
ge de llibertat suficient.

L’opinió d’Álex Grijelmo, director de l’Escola de Periodis-
me UAM-El País: El que sembla deduir-se de la pregunta és 
que es tracta de periodistes que no treballen en diaris, sinó en 
gabinets d’empreses. En aquest cas, qualsevol informació que 
transmetin no serà periodisme, sinó només comunicació i ver-
sió de part, que haurà de ser verificada i completada. El perio-
disme independent és incompatible amb qualsevol remuneració 
que condicioni aquesta independència. 

I una altre pregunta prou interessant: Com ha de reaccionar 
la direcció del mitjà quan un finançador imposa una línia 
editorial? Hem de tenir clares les diferències entre la línia edi-
torial i la informativa d’un mitjà.

Resposta de Javier Darío Restrepo, catedràtic expert en èti-
ca periodística: En el seu exercici professional, el periodista 

pot actuar com a intermediari o com a mediador. L’intermediari 
es limita a transmetre informació. És el cas del que rep butlle-
tins o comunicats de premsa, o declaracions en entrevistes i 
els llegeix o les reprodueix. Intermèdia entre el que produeix 
aquesta informació i l’audiència que escolta, veu o llegeix.

El mediador va més enllà de la reproducció. Conscient de 
l’influx social de la informació mira els fets que maneja com a 
manifestació de la vida de la societat, els analitza i interpreta i 
contribueix al canvi social. L’intermediari és mirall i instrument, 
el mediador és una consciència viva.

Un periodista al servei d’una empresa, o d’entitats oficials, el 
mateix que en una emissora o canal, pot ser un simple inter-
mediari, propagandista o relacionista públic al servei de l’entitat 
que el contracta; o pot ser mediador i des d’una entitat serveix a 
la població amb la informació. (Foto: Compromiso Empresarial)
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Els lectors prefereixen els titulars que 
contextualitzen als que tracten de 
resumir

  
Una prova realitzada per la web d’esports nord-americà MLB.
com (centrada en el beisbol) ha demostrat, almenys en l’entorn 
al qual s’adreça aquest mitjà, que els titulars que tracten de 
resumir una notícia són menys efectius que els que compten 
alguna cosa, transmeten la importància del fet o contextualitzen 
adequadament. En total, es van realitzar més de 3.000 proves 
de titulars. Aquestes són algunes de les conclusions principals:

Contextualitzar titulars.- Un factor important per impulsar la 
participació dels lectors de MLB.com va tenir a veure amb titu-
lars creats per transmetre immediatament el context i la impor-
tància de la notícia. L’equip va descobrir que les audiències van 
respondre més positivament als titulars amb un fet clau en lloc 
d’un intent de resumir tot l’article.

Prioritzar emocions sobre dades.- Una altra de les conclusions 
és que els titulars que transmeten emocions funcionen molt millor 
que els que transmeten dades, com també es confirmava en una 
altra investigació sobre BuzzFeed sobre titulars que funcionen, pu-
blicada dies enrere per Laboratori de Periodisme Luca de Tena.

Segons els directors de la investigació, “tens un coneixement 
íntim del teu contingut i això cal aprofitar-ho per crear titulars 
atractius que humanitzin els temes.  Pot ser la cita més interes-
sant o una subtil narració dins en la peça que transmet millor 
l’emoció de l’article. Qualssevol d’aquestes coses són millor 
que apostar en el titular per unes dades que es poden trobar 
una vegada que estan llegint l’article”. El que demostra que la 
gent vol sentir l’emoció de la història, encara que després faran 
clic per obtenir totes les dades específiques. No has de donar-
ho tot en el titular”.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Establir expectatives d’hora.- També és important, segons les 
conclusions de la prova, que s’ofereixi als lectors una idea cla-
ra, com més aviat millor, de què es trobaran, per exemple, fent-
los saber si estan a punt de veure un vídeo o llegir un article.

Mai a costa de la creativitat, l’experiència o el judici edi-
torial.- MLB.com adverteix en tot cas que aquests titulars mai 
s’han de publicar si això implica retallar la creativitat. Descobrir 
aquestes regles i fer-les servir no ha de reemplaçar l’experiència 
i el judici editorial.

Les proves realitzades per MLB.com també han donat resposta, 
pel que fa al públic al qual es dirigien, si els jocs de paraules en 
els titulars funcionen com inicialment pensaven. Es va descobrir 
que no servien als fans, la qual cosa va ajudar als professionals 
a ser més directes i apostar per titulars que diguin alguna cosa 
més sobre què es trobaran. (Font: Laboratorio de Periodismo – 
Foto: Infobierzo)

Cision fa un Informe sobre l’estat dels 
mitjans de comunicació 

Per al seu 10è informe anual, la companyia Cision va fer en-
questes a prop de 2.000 professionals dels mitjans de comuni-
cació de 10 països per entendre el que els professionals dels 
mitjans de comunicació senten com a més important per a la 
seva feina. Quins factors van causar grans canvis? Quins fac-
tors poden provocar-ne més en el futur? Quina és la cosa més 
important que passa  ara mateix?  I com eren totes aquestes 
coses diferents i iguals a tot el món. 

El que s’aprèn de l’estudi és que malgrat tot, la confiança en els 
mitjans de comunicació podria estar en augment. La confiança i 
la rellevància són més importants que mai, quan es tracta de la 
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relació del públic amb els mitjans de comunicació i de la relació 
dels professionals amb periodistes i mitjans de comunicació. 
També s’aprèn que més disposar de més dades que mai com-
pliquen molt el joc, especialment quan es tracta de decisions 
sobre la publicació de determinada noticia. 

Els resultats de l’enquesta diuen que la indústria dels mitjans 
de comunicació en el seu conjunt ha de seguir treballant per 
recuperar-se i basar-se en la confiança pública. Aquest és un 
gran repte quan els cicles de notícies són més tumultuosos que 
mai i la tecnologia fa créixer les demandes a tothom a un ritme 
cada vegada més ràpid. 

L’informe inclou informació sobre:  (Des) confiar en els mitjans 
de comunicació; atacs a la premsa ; el paper de les dades a 
l’hora de decidir quines històries cal cobrir; mitjà de comuni-
cació social; notes de premsa i comunicats. El 75% dels perio-
distes enquestats senten que menys del 25% dels comunicats 
que reben són rellevants. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estartègia – 
infografia: Cision)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament l’informe anual Cision’s 
2019 Global-State of the media report. CLIQUEU AQUÍ  

Els percentatges de coneixements de 
català s’acosten progressivament als 
d’abans de la gran onada migratòria

Els coneixements de català entre la població adulta han crescut 
lleugerament en les quatre habilitats lingüístiques (entendre, 
parlar, escriure i llegir), tant en nombres absoluts com percen-
tualment des de 2013. S’acosten, doncs, als d’abans de la gran 
onada migratòria (2003-2008). També en creix lleugerament 
l’ús en nombres absoluts. Aquestes són les primeres conclu-
sions de la darrera edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la 
població, realitzada per la Direcció General de Política Lingüís-
tica del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya (Idescat) l’any 2018 a la població adulta de quinze anys 
o més amb l’objectiu d’obtenir informació sobre coneixements 
i usos lingüístics de la societat catalana. Aquesta enquesta es 
porta a terme cada 5 anys.
 
La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va destacar 
que les dades de l’enquesta “reflecteixen que la immersió lin-
güística a l’escola funciona” i va ressaltar la importància de 
l’ús del català en les noves eines de comunicació. Així, com a 
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exemple, va defensar que “les eines de missatgeria han des-
inhibit molta gent gran, que ara gosa escriure en català en els 
seus entorns”.
 
Segons l’enquesta, el 94,4 % de la població de Catalunya entén 
el català, 81,2 % el sap parlar, el 85,5 % el sap llegir i el 65,3 % 
el sap escriure. Els resultats mostren que creixen més les com-
petències d’escriure i llegir que les de parlar i entendre. De fet, 
l’evolució migratòria és clau per entendre la situació sociolin-
güística perquè la  població catalana és molt diversa pel que fa 
al lloc de naixement: més d’un terç de la població ha nascut fora 
de Catalunya. Des de 1981, la població nascuda a l’estranger 
ha passat d’un 1,5% a un 18,2%. En els darrers 15 anys ha 
tingut un creixement mitjà anual de més de 50.000 persones 
nascudes a l’estranger, que equival a la població de ciutats com 
Mollet del Vallès, Gavà o Figueres. 
 
El català recupera presència lleugerament en diversos àmbits 
des de 2013. Augmenta des de l’any 2008 en l’àmbit comer-
cial (66,1 % en el petit comerç i 63,5 % en grans superfícies) 
i en converses amb el personal mèdic (60,3 %). En canvi, no 
s’observa el mateix ritme de recuperació en les entitats finance-
res (61,1 %) ni a l’Administració de l’Estat (54,2 %). Es constata 

també una lleugera remuntada de l’ús del català amb amics 
(61,5 %), veïns (59,3 %) i companys de feina (64,0 %), però 
baixa amb els companys d’estudi en l’àmbit universitari (70,3 
%). L’enquesta de 2018 s’ha fet amb una mostra de 9.000 per-
sones distribuïdes per tot el territori de Catalunya, 1.500  més 
que en l’edició de 2013, amb un marge d’error d’1,03. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Entre la incertesa i l’experimentació
Per Marta Alemany / Report.cat

“Qui creus que és la competència de Netflix?”, pregunta Lluís 
Cucarella, subdirector general de Prensa Ibérica i CEO de Next 
Idea i SSN Comunicació. “La competència de Netflix”, es res-
pon ell mateix, “no són les televisions o l’HBO sinó la seva au-
diència. Netflix competeix directament contra aquelles estones 
que els usuaris estan fent altres coses en comptes de mirar les 
seves sèries. I això mateix és el que passa ara amb el periodis-
me: els mitjans ja no competeixen entre ells sinó que l’enemic 
és que l’atenció dels seus usuaris es concentri en un altre lloc 
que no siguin els seus continguts”, aclareix Cucarella.

Aquest és un dels principals reptes al que s’enfronten molts 
diaris: ser capaços d’atraure l’atenció dels lectors amb l’objectiu 
que acabin visitant el seu web diverses vegades, els periodistes 
puguin analitzar el seu comportament i el fidelitzin per, final-
ment, proposar-los-hi un pacte en el que accedeixen a pagar 
per seguir llegint el que ho feien gratuïtament.

Algunes d’aquestes estratègies de finançament són els murs de 
la subscripció, la publicitat nativa, els butlletins premium, les edi-
cions especials o el branded content (contingut patrocinat). “Ara 
hi ha moltes opcions i la fórmula màgica no es coneix. L’important 
és que es faci un anàlisis de cada cas concret i, en base a 
l’estratègia i el públic objectiu, es dissenyi la manera en com ens 
finançarem. L’important no és que ens plantegem posar mesures 
per monetitzar els continguts digitals sinó que és quelcom que 
hem de fer sí o sí”, explica Cristina Franco, cap de màrqueting 
digital i consultora especialitzada en mitjans digitals d’Openhost.

Que venen els murs!
La monetització dels continguts a la xarxa dels mitjans de 
comunicació és quelcom que a Espanya està costant molt 
d’implementar. Els diaris es van incorporar a Internet simplement 
traslladant les pàgines de paper a la web, acostumant a la so-
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cietat a accedir a continguts sense necessitat de pagar. Malgrat 
que segons l’estudi d’IAB Spain la publicitat ha crescut un 13,5% 
més el 2018 (arribant a 1.972 milions d’euros), sembla que això 
no és suficient per sostenir econòmicament a grans capçaleres. 
Per això, La Vanguardia o El País ja van anunciar l’any passat la 
implementació de murs de pagament per aquest 2019.

“La publicitat no fa un mitjà rendible, per això és important conèi-
xer les diferents opcions”, assegura Franco. “Els beneficis de la 
publicitat de display són marginals per als mitjans i més amplis 
per a Google, Facebook i Amazon. Aquest model de negoci ja 
no funciona i hem d’avançar cap a altres on la diversificació de 
fonts d’ingressos sigui part de l’estratègia”, detalla Cucarella. 
Les principals són els murs de pagament i les subscripcions de 
diferents nivells i preus. A partir d’aquí, les vies majoritàriament 
utilitzades van des del branded content o SEO, com comenta la 
cap de màrqueting d’Openhost, o des de publicitat de qualitat i 
segmentada a compra d’start-ups i inversió en tecnologia, com 
assegura el CEO de Next Idea.

Winnipeg Free Press és un diari californià que, per exemple, 
combina quatre maneres de finançament: subscripcions als 
continguts digitals amb entrega de diari imprès els caps de se-

tmana o entre setmana o només subscripció al contingut digital 
o només pagar 27 cèntims per l’article que vulguis llegir. El que 
vindria a ser els anomenats micropagaments, allò que el Re-
port.cat esmentava en un article com a una de les implicacions 
que té el blockchain en el periodisme.

L’Spotify del periodisme…
Blendle és una start-up holandesa finançada pel The New York 
Times i Axel Springer. Creadora i distribuïdora de continguts 
periodístics, consta d’una pàgina on després d’iniciar sessió, 
mires quin diari/article vols llegir de tots els que hi han i, una 
vegada et decideixes, pagues l’article o els articles a través de 
crèdit, Paypal o des de la cartera de Satoshi.

Com esmenten els fundadors a la mateixa web, si paguem per 
cançons a Spotify o a l’iTunes, aplicacions a l’Apple Store o series 
a Netflix, HBO i Amazon Prime, perquè no hem de poder pagar 
només per aquells articles que realment volem llegir? The New 
York Times, VanityFair, Time, The Economisto Advertising Age són 
alguns dels mitjans que hi cedeixen els continguts a aquest tercer.

Alguns dels beneficis que té aquest sistema de pagament és la 
llibertat que aporta i la possibilitat de consultar diverses fonts 
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relacionades amb un tema o seguir una firma en concret. És ba-
rat, tècnicament fàcil d’implementar i va lligat al blockchain, una 
tecnologia que permet rebre directament els ingressos sense 
intermediaris i pagar quantitats de diner molt petites.

… però no demostra la rendibilitat
“Encara no tenim exemples de micropagaments a Espanya. No 
tinc molt clar quin tipus de rendibilitat té pagar per article ni si 
surt a compte posar el teu contingut a servei de tercers com es 
fa amb Blendle”, admet Franco.

Aquesta consultora considera que els micropagaments són una 
eina de monetització complementària i de possible implemen-
tació a molt llarg termini. Lluís Cucarella és de la mateixa opi-
nió. De fet, ell encara és més escèptic ja que, per ell, un dels 
problemes principals és que pagar per article no crea sensació 
de pertànyer a un mitjà i, en canvi, incrementa la sensació de 
manca de credibilitat, ja que la tecnologia blockchain permet 
que qualsevol podria escriure qualsevol cosa.

“Tampoc és quelcom prioritari a explorar perquè el principal ob-
jectiu dels mitjans és aconseguir volum de visites (amb subs-
cripcions) i no usuaris que llegeixen i paguen puntualment. I els 

micropagaments amb blockchain, a més, tenen els problemes 
de no tenir prou massa crítica que utilitzi criptomonedes i la 
seva privacitat. Ara mateix, el gran valor pels diaris són les da-
des que els lectors cedeixen quan es subscriuen. 

Si els lectors que paguen pels nostres articles resideixen en 
l’anonimat, com podem incrementar el seu interès en els nos-
tres continguts? Com podem proposar i saber quin engagement 
té una notícia, quantes vegades es llegeix determinat reportat-
ge, si els nostres lectors són adults o majoritàriament dones?”, 
reflexiona Cucarella.

En l’anàlisi, l’important ja no són els clics ni les notícies més 
llegides sinó quan temps passa un lector al nostra web, si lle-
geix els articles i quins llegeix, si d’un tema passa a una altra 
secció, etcètera: el que en termes de màrqueting es coneix com 
a engagement o involucració de l’usuari amb el diari digital. (In-
fografia: caracteristicas.co)
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El club dels periodistes
Per Rosario G. Gómez, periodista / El País

  

El corporativisme és un mal ancorat en activitats professionals 
de tota mena. Des de la universitat fins a la medicina, passant 
per la judicatura, abunda la defensa a ultrança dels interessos 
de la col·lectivitat i la solidaritat interna. En determinades carre-
res, la via d’accés al mercat laboral requereix superar una opo-
sició, estar col·legiat o aprovar un examen MIR. No és aquest el 
cas del periodisme, un ofici per a l’acompliment no és tan sols 
imprescindible haver passat per les facultats de Ciències de la 
Informació o de Comunicació Social, com tampoc cal que el mi-

nistre de Sanitat sigui metge o el de Foment enginyer de Cam-
ins , Canals i Ports si no es vol caure en una vulgar tecnocràcia.

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
té una altra visió. Aquesta institució, fundada el Santander en 
1922, que actualment compta amb prop de 19.000 afiliats, ha 
decidit que a partir del 30 de març de 2020 no admetrà a socis 
que no estiguin titulats en Periodisme, Comunicació o Comu-
nicació Audiovisual. Fins ara podien formar part d’aquest club, 
amb caràcter excepcional, aquells que, independentment del 
seu currículum acadèmic, tinguessin el periodisme com a prin-
cipal mitjà de vida. Però un canvi en els estatuts de la FAPE 
dóna al trast amb la “tercera via” per adquirir la categoria de 
soci, la qual cosa no deixa de ser un sistema amb rampells 
corporativistes. Seguint aquesta antediluviana lògica, grans re-
porters que al seu dia es van llicenciar en Farmàcia, Biologia o 
Història haurien tingut vetat l’accés a un ofici que requereix, a 
més d’una formació superior,

Sorprèn aquest forrellat de la FAPE quan la pròpia federació 
ha posat el crit al cel en conèixer que han estat destituïdes 
dos periodistes professores de Llengua i Literatura que impar-
tien classe en instituts d’Albacete. Sosté l’entitat que és un “cas 
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sagnant” la diferent interpretació del reial decret de 2010 que 
impedeix a professionals de carreres no adscrites a Humani-
tats ser docents d’aquelles assignatures. Periodisme pertany a 
Ciències Socials, de manera que amb la llei a la mà, l’exclusió 
és automàtica i irreversible. Utilitzar una doble vara de mesurar 
en funció de determinats interessos (fins i tot si són gremials) 
no és just ni com cal ni coherent. (Foto: LaCerca.com)
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Nic Newman: “La monetització de les 
notícies és dura, però no impossible”
Per Nicolas Kristen, periodista i estrateg digital / Global Editors 
Network

  
No hi ha prou persones que paguin notícies en línia, i fins i tot 
quan ho fan, sobretot per a una subscripció important. Aquest 
és un dels principals resultats de l’Informe de notícies digitals 
d’aquest any per l’Institut Reuters a 38 mercats de tot el món. 
Quins models de negoci alternatius existeixen per als petits i 
mitjans establiments? Estem avançant cap a una major con-
centració de mitjans de comunicació? Com poden els mitjans 

de comunicació recuperar la confiança? Nic Newman diu que 
els mitjans de comunicació han de trencar la seva dependència 
de la gran tecnologia i crear una relació directa amb els clients a 
llarg termini per mantenir-se viable. També comparteix els seus 
punts de vista sobre l’augment de notícies i agregadors de pla-
taformes basats en missatgers.

La monetització dels continguts destaca clarament en 
l’informe com un dels principals reptes per als editors. 
D’una banda, el creixement dels abonats digitals continua 
estancat i els ingressos publicitaris continuen disminuint. 
D’altra banda, les empreses tecnològiques inverteixen 
cada vegada més en periodisme i obtenen beneficis signifi-
catius al llarg del camí. Les redaccions hauran de dependre 
cada vegada més de les empreses de grans tecnologies, si 
volen mantenir-se econòmicament sostenibles?
La monetització de les notícies és dura, però no impossible. 
Un cert nombre d’empreses han demostrat que un enfocament 
implacable en el pagament del lector (subscripció, pertinença 
o contribució) combinat amb un gran contingut i experiència 
d’usuari permet obtenir beneficis significatius i sostenibles. El 
problema és que aquests models funcionen millor per a les 
grans marques de notícies, sobretot a la qualitat final del mer-
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cat de notícies i per a algunes marques de nínxol. S’està fent 
molt més difícil als països amb poca tradició de pagar notícies, 
on els periodistes no són de confiança ni respectats, ni per a 
empreses sense contingut original prou valuós.

Les plataformes, per descomptat, seguiran sent importants per 
generar trànsit, com a manera d’adquirir clients, i potser també 
com a font d’ingressos directes. Però els editors han de trencar 
la seva dependència de les plataformes. No hi pot haver un fu-
tur a llarg termini per als editors que no construeixen una relació 
directa amb els clients que valoren el seu contingut i la seva 
marca de manera continuada.

Com que poques empreses tecnològiques grans configu-
ren cada vegada més el paisatge dels mitjans de comunica-
ció, és inevitable el pas cap a la concentració? Com podria 
afectar la diversitat dels mitjans de comunicació?
Sí, és probable que es produeixi una major consolidació dels 
mitjans de comunicació, en part com a resposta al poder de 
la plataforma, però també per la necessitat de reduir els cos-
tos en general. Té sentit compartir solucions tecnològiques i 
publicitàries en lloc de tenir cadascuna de les marques indi-
viduals subjectes als costos. A través d’Europa en particular, 

també estem veient una major consolidació de la redacció amb 
l’intercanvi de contingut editorial a diferents marques i hi ha un 
clar risc de reducció de la diversitat dels mitjans de comunica-
ció. D’altra banda, l’explosió de continguts que ha resultat de la 
distribució més barata d’Internet significa que és poc probable 
que hi hagi escasses visions i opcions en la majoria de països.

L’informe suggereix que un “guanyador pren totes les dinà-
miques”, ja que els lectors, encara que pocs, tendeixen a 
subscriure’s a una sola publicació, principalment a un gran 
canal nacional/global. Quins models alternatius de negoci 
o de compromís veieu per a mitjans locals i regionals de 
mida petita i mitjana?
El nostre informe suggereix que la majoria de les persones que 
paguen actualment el contingut només pagaran una subscrip-
ció de notícies. I això és cert fins i tot en països com Noruega i 
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Suècia, on la subscripció està més estesa i on la gent tendeix 
a valorar molt les notícies. A Alemanya, el 70% dels que pa-
guen notícies en línia només donen suport a una capçalera. 
Amb marques com Bild (423.000 subscriptors digitals) i Zeit 
(105.000) que tenen èxit, serà difícil que els diaris regionals i 
locals convencin a la gent que es subscrigui a dues capçaleres.

Per als mitjans de comunicació locals i regionals no hi ha una res-
posta, i certament no és fàcil. Els mitjans de comunicació locals 
han de restablir-se al centre de la comunitat, però no es pot fer 
només amb un lloc web. És probable que es facin necessaris una 
sèrie de productes físics i digitals i models de negoci que incloguin 
susbscriptors, aportacions, esdeveniments, publicitat i subministra-
ment de serveis de màrqueting i contingut per a empreses locals. 
Això s’ha de combinar amb la reducció de costos i la consolidació 
per tal de mantenir els costos no editorials i les despeses generals.

Com poden els editors revertir l’ús de la tendència crei-
xent del consum de notícies a través de les aplicacions de 
missatgeria a favor seu? Esperem un canvi global cap al 
consum de notícies basat en missatgers en el futur?
Espero que el canvi cap al consum de notícies basat en missat-
gers s’estengui als països occidentals, de fet ja està passant al 

sud d’Europa i als països de parla alemanya. El propi Facebook 
fomenta el pas cap a la missatgeria privada, reconeixent que no 
tothom vol difondre tots els detalls de la seva vida a la “plaça 
pública”. WhatsApp és clarament l’aplicació més destacada, 
però el propi Facebook se centra més en la seva funcionalitat 
de grup, mentre que altres aplicacions de missatgeria són molt 
populars a Àsia i Europa Central.

Per definició, serà difícil per als editors utilitzar aplicacions de 
missatgeria privada per generar i distribuir contingut, tal com 
han pogut fer en xarxes obertes com Facebook i Twitter. Es 
generarà trànsit, principalment a través d’abast orgànic. Si el 
contingut és convincent i rellevant, es parlarà i es difondrà. Però 
els editors també podrien pensar a utilitzar WhatsApp per gene-
rar notícies o consells, ja que moltes empreses de notícies del 
sud d’Amèrica ja ho estan fent i els funciona.

L’informe demostra una creixent desconfiança dels mitjans 
de comunicació i els participants de l’enquesta critiquen 
els mitjans de comunicació per prioritzar les “novetats” 
sobre el periodisme explicatiu. Quins pensaments teniu 
sobre la tendència creixent del periodisme explicatiu i lent 
(per exemple, Vox, Tortoise, Delayed Gratification)? Es pot 
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mantenir de manera efectiva el públic i elevar el nivell de 
confiança en les notícies?
Tant la nostra enquesta com els grups de discussió que vam fer 
aquest any van mostrar la frustració que senten les persones 
habituals sobre els mitjans digitals. Molts se senten aclaparats 
i bombardejats per les notícies, sovint la mateixa història de 
diferents fonts, però no se senten millor informats. Altres senten 
que les notícies sovint són massa negatives o massa depri-
ments. Només la meitat (51%) de la nostra mostra combinada 
va considerar que els mitjans de comunicació feien un bon tre-
ball per ajudar a la gent a entendre les notícies. Aquestes ten-
dències estan impulsant el creixement de les anomenades ope-
racions de “notícies lentes” com Tortoise Media, al Regne Unit; 
Zetland, a Dinamarca; Republik, a Suïssa, i la versió en anglès 
de De Correspondent. Però el periodisme explicatiu i els pod-
casts informatius diaris són altres respostes a la demanda de 
continguts més significatius i poden arribar a arribar a més per-
sones a llarg termini. Els consumidors volen que aquest tipus 
d’enfocaments s’integrin en els serveis de notícies existents. 
No necessàriament volen anar a una marca diferent o contrac-
tar una subscripció independent per obtenir aquest tipus de co-
bertura. (Infografies: magazinemediaeu i Aristegui Noticias)
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Perquè necessitem un periodisme 
optimista i algunes propostes per 
intentar-ho
Per Alfredo Casares, director de nous continguts a Diario de 
Navarra / Medium

  
Amb aquesta resposta i un somriure va despatxar el llavors di-
rector d’El País, Antonio Caño, l’elecció de la fotografia de por-
tada del seu diari el 18 de maig de 2017. Li escoltava a l’altre 
costat de la taula el músic Alejandro Sanz, que havia estat con-
vidat a participar a la reunió. Sanz va suggerir obrir el diari amb 
una imatge d’un grup de dones sirianes, cos i rostre emboçats 

excepte els ulls, aprenent a llegir per superar el trauma de la 
guerra. Va argumentar que la foto aportava “una mica de llum i 
esperança entre tanta foscor i desesperació allà fora”.

“Si per ell (Alejandro Sanz) hagués estat, la foto de portada 
d’avui seria un poema. Visual, sí, però poesia pura. La seva 
aposta no va guanyar, és clar”, va relatar Luz Sánchez-Mellado 
en la seva crònica al dia següent. La fotografia triada va ser un 
retrat de Theresa May, la primera ministra britànica, que havia 
endurit les condicions per contractar immigrants al Regne Unit. 
“Prosa pura i dura. Pur realisme brut”, va descriure la reportera.

Això és el que pot passar si asseiem als ciutadans a les taules 
on es prenen les decisions: que es descobreixi la distància en-
tre els criteris d’un periodista i d’un lector en escollir un missat-
ge tan poderós com la imatge que reflecteixi el món en què tots 
dos viuen. “Els mitjans haurien de traslladar una visió realista 
de la realitat, però per desgràcia hi ha un biaix cap a la comuni-
cació d’aspectes negatius”, em diu Gonzalo Hervás, president 
de la Societat Espanyola de Psicologia Positiva.

Per què es produeix un desequilibri en favor del negatiu? Her-
vás assumeix que és, en certa mesura deliberat, perquè aques-
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ta perspectiva crida més l’atenció i genera més ingressos. El 
seu col·lega francès Jacques Lecomte és més contundent i 
sosté en una entrevista que els mitjans estan convençuts que 
el conflicte i les males notícies venen més que les bones, “per 
això ens mostren el món més perillós i violent del que és”.

Sigui intencionada o no, aquesta tendència dels mitjans a in-
clinar-se per la negativitat té impacte en el comportament de 
les persones: el 33% dels espanyols evita consumir notícies 
amb certa freqüència, fet que suposa un increment de set punts 
en un any. Si es tenen en compte les persones que esporàdi-
cament eviten la informació, el percentatge augmenta fins al 
60%. Així ho reflecteix Digital News Report 2019 de l’Institut 
Reuters, de la Universitat d’Oxford, que a Espanya elabora la 
Universitat de Navarra i que acaba de ser publicat al juny (i 
publicat aleshores en aquest butlletí de l’AMIC).

Si aprofundim en les raons que motiven aquesta reacció, les 
últimes dades disponibles són de l’anàlisi de 2017, que va 
preguntar expressament per això: el 37% dels que esquiven 
l’actualitat ho fa perquè afecta al seu estat d’ànim i el 32% per-
què sent que no pot fer res per solucionar els problemes. 

“Els mitjans tradicionals no posen l’accent en que la transformació 
social és possible, estan més centrats en el que no funciona”, descriu 
David Martín, codirector d’Ashoka Espanya, una fundació internacio-
nal que treballa en l’àmbit de l’emprenedoria i la innovació social.

Optimisme inconformista
Els mitjans de comunicació som responsables de la imatge que 
els ciutadans perceben de la realitat i també de l’actitud amb 
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què les persones s’enfronten a ella cada dia. La nostra narra-
tiva influeix en com es veu la societat a si mateixa i condiciona 
els comportaments: a vegades som proactius per analitzar de-
safiaments i comprometre’ns amb les solucions, i en altres ens 
mostrem passius, mers espectadors.

A què em refereixo quan parlo de la necessitat d’un periodisme 
optimista? A aquell que ofereix una mirada més completa i equi-
librada de la realitat: denuncia el que no funciona, desemmas-
cara els culpables, treu a la llum el que els poderosos pretenen 
amagar... i al mateix temps explora les iniciatives que existeixen 
per solucionar els reptes socials, investiga qui està treballant 
en això i exposa amb rigor els seus resultats, ens ajuda a com-
prendre com podem contribuir cadascú de nosaltres a la millora 
de la societat i ens inspira per fer-ho i actuar.

Necessitem un periodisme que miri la realitat amb un optimis-
me inconformista, rebel i compromès amb l’acció. “L’optimisme 
és clau”, insisteix David Martín, periodista de formació encara 
que sempre s’ha exercit en l’activisme social. En la seva opinió, 
el periodisme no ofereix tant espai ni veu a les persones que 
estan treballant per entendre bé les causes dels problemes i 
oferir possibles solucions, el que provoca “frustració, una visió 

més passiva, sensació que no podem fer res, que el poder per 
canviar les coses ho tenen altres i no depèn de tu”.

Precisament a aquesta sensació d’impotència es refereix Le-
comte en el seu llibre “El món va molt millor del que penses!”. 
Demanda a la premsa missatges d’esperança realistes, que 
ens mostrin que un món millor és possible i que cada un de no-
saltres pot contribuir. “Hem d’oferir als humans els mitjans per 
tenir una visió positiva i realitzable de futur”, diu.

Per descomptat, una visió així estaria en sintonia amb la co-
responsabilitat que avui en dia diuen assumir els ciutadans en 
la resolució dels reptes socials: un 57% se sent en el deure 
de participar activament, segons el “II Estudi de marques amb 
valors: el poder del consumidor-ciutadà “, un treball de Nielsen 
i Corporate Excellence per a l’agència 21 grams . Per això, si 
enfortim la visió constructiva els mitjans estarem alimentant una 
vocació que els ciutadans manifesten i per a la qual demanen 
continguts adequats.

(...)
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Una responsabilitat compartida
Per què als mitjans ens costa tant mirar el que la societat fa 
bé, el que funciona, invertir temps i recursos en trobar models 
positius, parlar amb defensors i detractors, investigar els seus 
resultats, construir relats rigorosos i inspiradors i perseguir un 
impacte social positiu amb el nostre treball?

La resposta no caldria buscar-la només a les redaccions dels 
mitjans, sinó també en la societat. És ingenu pensar que la ma-
jor part dels ciutadans busca diàriament informacions construc-
tives, que els inspirin en la seva vida i els donin pistes per can-
viar el món, mentre deixen de banda les notícies escabroses, 
els successos, les xafarderies i la informació espectacle.

Per això, en plena economia de l’atenció digital, el periodisme 
es rendeix en ocasions a les regles del joc i treu partit de les 
visites que genera la nostra navegació automàtica, superficial, 
accelerada i compulsiva. I en aquest context, les emocions ne-
gatives són més barates d’aconseguir, més ràpides i més efica-
ces per enganxar a les audiències, com adverteix Jason Lanier, 
filòsof que analitza el món digital.

La cultura periodística premia el treball de denúncia, les in-
vestigacions crítiques que troben culpables, on el paper dels 
periodistes s’assembla a vegades al d’un policia o un fiscal. 
Mentrestant, les informacions que destaquen el positiu se solen 
assimilar amb una funció de relacions públiques, no de perio-
disme. Si revisem aquesta premissa i assumim que hi ha moltes 
altres formes de contribuir a prestar un servei públic, podrem 
avançar en enfocaments constructius que tinguin impacte.

Com sempre, també es tracta d’una aposta i això exigeix dotar-
la dels recursos necessaris. Fer periodisme constructiu és car, 
porta temps, bons professionals dedicats a investigar i espai 
per a difondre de manera adequada els continguts. “Les coses 
bones que ocorren mereixen ser explicades amb el mateix ri-
gor que els problemes”, defensa l’organització  Positive News. 
(Infografies: Periodista Digital i Universidad de Navarra Center)

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI

https://www.positive.news/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La batalla de la publicitat es lliura a 
Internet i les grans agències no volen 
perdre-la
Per Carmen Sánchez-Silva / El País - Negocios

Enrere queden els temps en què Don Draper mostrava els gla-
murosos anys daurats de la publicitat. Quan els missatges dels 
anunciants s’estenien com la pólvora gràcies a eslògans en-
ganxosos que encara avui romanen en el record de tots, com 
“l’espurna de la vida” amb què  finalitzava les seves aven-
tures el creatiu més famós de la sèrie Mad Men.  McCann, 
l’agència que va idear en realitat aquesta històrica campanya 
de Coca-Cola el 1971, segueix existint i continua també a la 
part alta del pòdium. Per segon any consecutiu, ha estat es-
collida com la xarxa d’agències de 2019 en el famós Festival 
Internacional Cannes Lions, amb 73 premis. Però, segons el 
seu president, Félix Vicente, “el sector està insípid; és un ne-
goci estancant, en què creativament qualsevol temps passat va 
ser millor”.

Cada vegada hi ha més campanyes de publicitat de caràcter 
regional o global, diu, i això ha portat al fet que Espanya, que 

en els anys vuitanta i noranta era una de les primeres potències 
creatives del món, fins i tot per davant dels Estats Units, es 
quedi relegada. “El sector s’ha deteriorat molt econòmicament, 
i no només per la crisi (a partir del 2007 la inversió en anuncis 
va caure en picat, fins a prop del 50% el 2013, i avui encara no 
s’ha recuperat), sinó per la falta de consideració de l’anunciant 
del nostre valor afegit, el que ha erosionat els marges i ha de-
teriorat el talent, que ha mudat a altres sectors”, continua el 
president de McCann Worldgroup a Espanya.

Sí que ha plogut. I mentrestant s’ha produït també una trans-
formació brutal en un negoci que, d’acord amb les dades 
d’Infoadex, l’any passat va moure 12.835.000 d’euros d’inversió 
publicitària, un 2% més que el 2017. Una quantitat que s’espera 
mantenir aquest exercici i, en tot cas, elevar-la aquest mateix 
2%. Les èpoques electorals no són bones perquè les empre-
ses es llancin a fer anuncis sense saber què els depararà el 
futur polític. Hi ha sensació d’incertesa. En el primer trimestre 
d’aquest any, les campanyes en els mitjans convencionals (te-
levisió, premsa, ràdio, exterior, cinema i Internet) han pujat un 
escàs 1%.
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El que sí que sembla cantat és que el 2020 les culpables de la 
revolució del sector, les plataformes digitals, ja se’n portaran 
més pastís inversor que la fins ara totpoderosa televisió, indica 
Cristina Rey, consellera delegada de Zenith. Actualment la tele 
té una quota del 38% en els mitjans convencionals, i baixant, 
mentre que Internet suma el 31% i acumula creixements supe-
riors al 12%.

I és en aquest món digital on Félix Vicente veu la llum a l’horitzó 
per al negoci de la publicitat. Espanya està molt ben situada en 

tecnologia, en plataformes de gestió de dades del consumidor, 
en màrqueting digital, en producció de continguts, que és on es 
cou tot actualment, diu. I on les empreses publicitàries estan 
jugant les seves cartes. Comprant firmes especialitzades, so-
bretot en màrqueting de precisió, i integrant a les seves hosts 
(els grans grups que dominen el mercat posseeixen infinitat de 
marques) per donar millor resposta al consumidor. Aquesta és 
la versió oficial. Encara que, en un negoci en el qual els marges 
s’estrenyen, en el qual sorgeixen més agències que nous anun-
ciants cada any, on hi ha un excés de marques, explica David 
Coral, president i conseller delegat de Grup BBDO, el que im-
pacta directament en aquest descens dels fees (pagaments), 
en realitat és la fórmula per sobreviure.

Tecnologia i integració
“Tornem al model inicial. Al creixement integrat, amb el qual és 
més fàcil retenir al client”, continua Coral. La indústria publici-
tària va néixer oferint la creativitat, subcontractant la produc-
ció dels anuncis i distribuint-los en els mitjans de comunicació. 
En els temps de Mad Men les marques donaven tots els ser-
veis. Però després, amb el boom dels anuncis, es van crear 
les centrals de mitjans, encarregades de contractar els espais 
dels anunciants, i després els grans grups van ser desagregant 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

els seus serveis en diferents ensenyes (investigació de mer-
cat, creativitat, màrqueting directe, relacions públiques...). Eren 
els anys noranta, recorda el professor d’ESIC juliol Alard. És 
quan van néixer els grans holdings de la publicitat que venien 
un mateix producte set vegades a través de les seves diferents 
agències especialitzades.

Ara es tornen a aglutinar sota el paraigua d’una multinacional 
per maximitzar els beneficis, reduir els costos i per oferir serveis 
especialitzats dins d’una mateixa ensenya. I per aquest camí 
desapareixen històriques marques com J. Walter Thompson.

Havas Media Group així ho ha fet al voltant de les seves noves 
seus que està replicant arreu del món, indica Ester García Co-
sín, directora general de la multinacional francesa a Espanya, 
la creadora de la primera central de mitjans del país, el 1978. 
“ja no es treballa amb creatius, centrals i activadors de contin-
guts. La tendència és treballar conjuntament”, diu. WPP també 
s’ha concentrat al voltant d’uns nous quarters generals i està 
reagrupant les seves múltiples marques. Un procés que també 
segueix la seva competidora Zenith.

Tornem a la tecnologia
Vet aquí la tecnologia: ho està canviant tot. Com ha transformat 
els propis mitjans de comunicació on s’insereixen els anuncis. 
La premsa i les revistes cedeixen les seves posicions, la televi-
sió a menor ritme, mentre Internet, amb Google i Facebook al 
capdavant, s’apoderen de bona part del pastís publicitari (se-
gons la responsable de Zenith ja gestionen el 55% de la inver-
sió en la Xarxa a Espanya). Els suports s’han multiplicat alhora 
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que les audiències es escampaven entre els mitjans de comu-
nicació, els canals d’Internet i les xarxes socials. I es passaven 
al telèfon mòbil i al vídeo.

Per això és vital per a aquest negoci conèixer als clients a què 
es dirigeix i segmentar-per tal d’arribar-hi. Controlar el que avui 
es diu customer journey (el camí que recorre un client des que 
identifica la necessitat d’un producte fins que l’adquireix), de 
manera que puguin personalitzar els missatges de forma mas-
siva i en temps real.

Els grans grups publicitaris s’han entestat les seves últimes 
compres a les tecnologies capaços d’identificar el comporta-
ment del comprador. I alguns com McCann reconeixen seguir 
buscant empreses digitals per adquirir.

Perquè la competència guaita i arriba des dels llocs més insos-
pitats. Actualment se centra en les consultores, que estan pro-
tagonitzant moviments fins ara desconeguts i cada dia és més 
habitual trobar-se-la als concursos. Accenture està interessada 
en el món publicitari. Molt. De fet, ha comprat 31 companyies 
del ram en els últims sis anys (nou en 2018 i quatre en 2019). 
La penúltima a Espanya: Shackleton, la més gran agència inde-

pendent que quedava fins que l’abril passat va ser adquirida per 
la multinacional consultora per un preu que no volen revelar. 
Una operació que suposa, segons Pablo Alzugaray, el seu con-
seller delegat, “el començament d’un nou paradigma, en què la 
unió de la tecnologia, de les dades, la intel·ligència artificial i la 
creativitat és el còctel perfecte per al negoci de la publicitat , 
que no és altre que el de la influència”.

Pel director d’Accenture Digital, José Luis Sancho, la consul-
tora busca posicionar-se en la construcció de marca i donar 
resposta a aquests clients que canvien d’hàbits. Té la tecnolo-
gia i ara també el màrqueting i la creativitat. Van per davant de 
la competència, aprecia. Sancho com Cristina Rei preveu més 
afluència de consultores al sector, on també han fet els seus 
primers passos Deloitte, PwC i fins i tot IBM adquirint firmes 
de màrqueting experiencial, de disseny i de comunicació. “Són 
negocis molt complementaris. Elles aporten la part estratègica i 
nosaltres l’activació dels continguts “, explica la directiva.

Contra la invasió
En l’era digital ja no es parla de publicitat, es parla de comuni-
cació, de campanyes integrades tant per suports com a creativi-
tat, dades i analítica. Amb la meta de l’eficàcia i la personalitza-
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ció massiva. “La forma d’arribar a la gent no és repetir 100.000 
vegades el mateix missatge com fan els anuncis de retargeting 
que et persegueixen quan has buscat alguna cosa per Internet. 
Això genera un rebuig absolut al consumidor i no serveix per a 
res”, sosté Joaquim Ramis, conseller delegat de Proximity; per 
atrapar a la gent cal oferir continguts que li interessin i que no 
l’interrompin, perquè el consumidor fuig de la publicitat molesta. 
Hi ha saturació. No hi ha més que veure el creixent espai que 
cada any dedica l’Observatori de la Publicitat a les estratègies 
evasives dels clients, que accentuen el seu afany per eludir els 
anuncis i, en el cas dels més joves, rebutgen cedir dades a 
les xarxes socials per l’excés de publicitat. Els bloquejadors 
d’anuncis guanyen adeptes.
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És per això que alguns anunciants, com L’Oréal (el sisè del ràn-
quing d’Infoadex per inversió, amb gairebé 68 milions d’euros 
en 2018), es plantegen en les seves campanyes, a més de ser 
rellevants o útils per al consumidor, llevat invasius i respectar 
la seva privacitat. “Per a això ens vam marcar un límit de set 
impactes al mes”, explica Jaume del Valle, el seu director de 
màrqueting i publicitat. La multinacional de la bellesa destina el 
70% de la seva inversió a la televisió i el 30% als canals digitals, 
que fa un lustre tot just sumaven el 5%.

Grup Volkswagen, el primer anunciant a Espanya amb gairebé 
87 milions d’euros, es val de la puixant compra programàtica 
(els algoritmes encarregats de localitzar les audiències i dirigir-
los els anuncis en temps real) per definir els impactes màxims. 
“Per a nosaltres el més important és la qualitat de l’impacte, 
la conversió, encara que això representi un menor nombre de 
clics”, sosté per email la directora de publicitat de la companyia, 
Beatriz Colorado.

L’automòbil, tradicionalment el sector que més diners dedica 
a la publicitat, no travessa el seu millor moment, i això es nota 
en les empreses del sector. Ja no veuen anunciants que dedi-
quin 100 milions d’euros a les seves campanyes, com passava 

abans de la crisi, reconeix Ester García Cosín. Avui els clients 
que dinamitzen el mercat són els digitals: fintech, comerç elec-
trònic o firmes com Wallapop, Glovo o Deliveroo; els que inver-
teixen de tres milions per sota.

Irrecuperable
I difícilment es recuperarà el volum de 2007 (16.000 milions 
d’euros en total, dels quals gairebé 8.000 es van dirigir a mi-
tjans convencionals), coincideixen Havas i Zenith. García Co-
sín opina que una tercera part d’aquests diners mai arribarà; 
una altra tercera part és la que estan utilitzant les companyies, 
siguin del sector que siguin, a la seva pròpia transformació di-
gital i, l’última, és la que es va a nous operadors com Google, 
Facebook o Amazon.

“Estem en un moment en què s’exigeixen resultats imme-
diats, en el dia a dia. Perquè la tecnologia permet veure les 
ràtios de retorn en directe. La taxa de conversió de la publici-
tat s’aproxima al 5%”, indica Julio Alard, director del Màster de 
Gestió Comercial d’ESIC.

En un mercat en permanent transformació, com correspon a qui 
vol atrapar un consumidor canviant, i en el qual cada persona 
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rep més de 3.000 impactes publicitaris diaris, el repte és acon-
seguir destacar, i això passa necessàriament per la creativitat, 
que multiplica per set l’eficàcia, sosté David Coral, que afegeix 
que  les campanyes més creatives solen coincidir amb les 
més efectives. I això sí que és igual al que passava en els anys 
daurats de la publicitat.

Les xifres del sector
Si els anuncis són considerats excessius cada vegada per 
un major nombre de consumidors, pot ser que hi hagi 38.643 
empreses que es dediquen a la publicitat a Espanya ho expli-
qui. A més, es tracta d’un nombre creixent, segons es desprèn 
de l’Observatori de la Publicitat a Espanya de 2018, elaborat 
per ESIC per a l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA). El 
98,5% d’aquestes societats té menys de 20 assalariats i només 
set superen els 500. El sector, titllat de opac per la majoria dels 
experts consultats, generava un volum de negoci de 17.220 mi-
lions d’euros en 2016, les últimes xifres disponibles, després 
d’un lleu increment del 0,7% sobre l’any anterior. 

Les centrals de mitjans, al capdavant de les quals està Ha-
vas Media, segons el rànquing d’Infoadex, generen el 60% de 
l’activitat; mentre que les agències de serveis plens (amb Mc-

Cann al capdavant) representen el 16%, i el màrqueting directe 
i el disseny es porten gairebé tota la resta. Les grans agències 
de mitjans obtenen uns ingressos anuals d’uns 50 o 60 milions 
d’euros, i les creatives més grans estarien entre 30 i 40 milions 
d’euros. Són xifres orientatives d’aquest sector poc transparent, 
en què els marges de les segones ronden el 15% i els de les 
primeres el 5% anual. (Infografies: Negocios/El Pais)
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ComScore diu que un de cada dos 
espanyols llegeix La Vanguardia
Per Rubén Arranz, amb la col·laboració de Mario Vidal, cap de 
Producte del mitjà

Moltes vegades és preferible reconèixer un fracàs que encoma-
nar a un guru. Sobretot, si un no vol tenir la sensació de perdre 
el temps, la paciència i els diners del compte bancari. Hi va ha-
ver un expert en estratègia de premsa digital al que li va tenir la 
fantàstica idea d’anunciar el diari en el qual treballava en webs 
pornogràfiques i de descàrregues de pel·lícules i videojocs anti-
cs. La idea era atreure un bon nombre d’usuaris cap al seu diari 
per inflar la seva dada d’audiència i, posteriorment, vendre la 

publicitat més cara als anunciants. El mètode era rocambolesc: 
qualsevol que entrés a aquestes pàgines per aconseguir de for-
ma ‘il·legal’ el o un vídeo pujat de to observava com emergia 
una finestra al teu navegador amb l’home Tetris, Harry Potter de 
l’esmentat diari, del qual no direm el nom. Entre altres coses, 
perquè no és l’únic que recorre a aquest tipus de trapelleries.

Els editors espanyols, en general, no acaben de trobar les fonts 
de finançament necessàries per garantir el rendiment a futur 
dels seus mitjans digitals. La publicitat és un bé escàs que a 
alguns els arriba amb comptagotes, les subscripcions han fun-
cionat en casos comptats i els murs de pagament generen cer-
ta paüra entre els directius d’aquestes capçaleres, atès que la 
seva implantació total o selectiva pot generar estralls en la dada 
mensual d’audiència. En aquestes condicions, la gran majoria 
aposta pel “volum”. És a dir, pel com més, millor. Llavors, un 
bon dia, algú considera que és una bona idea anunciar-se a 
pàgines pornogràfiques per aconseguir lectors.

El passat dia 19, el mesurador d’audiències ComScore publica-
va la seva llista mensual i revelava que el maig passat La Van-
guardia.com va aconseguir la primera posició de la premsa digi-
tal espanyola. En concret, va aconseguir 23,4 milions d’usuaris 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

únic , davant els 23,2 de elpais.com, els 21,6 de elmundo.es, 
els 19,3 d’abc.es i els 17,9 de 20minutos.es.

El succés es va produir poques setmanes després que 
l’esmentada empresa de mesurament enviés un comunicat als 
seus clients en què anunciava la correcció a la baixa de la dada 
d’audiència de març de La Vanguardia, en considerar que havia 
sobre-estimat el nombre d’usuaris que havien visitat la web en 
la modalitat destkop only (ordinador tradicional). Aquest mes, 
es va produir una sorpresa que va causar cert impacte en el 
sector, i és que el diari del comte de Godó va arrabassar la 
segona posició del rànquing a El Mundo. Poques hores des-
prés que es conegués la dada, el conseller delegat d’un dels 
grans grups de premsa reconeixia a aquest periodista que hi ha 
una diferència significativa en ingressos per campanyes publi-
citàries entre el segon i el tercer de la llista.

La rectificació efectuada per ComScore -anunciada a finals de 
maig- va permetre a El Mundo figurar com a segon al març. Però 
al maig va ser tercer, per darrere de La Vanguardia i El País.

Discrets atacs
Com allò de gos no menja gos és un tòpic que només sobreviu 

gràcies al cinisme que impera en el sector, ràpidament van sor-
gir rumors que asseguraven que el diari barceloní gastava 2 mi-
lions d’euros en campanyes de Facebook per inflar la seva dada 
d’audiència. El seu vicedirector, Jordi Juan, reconeix que La Van-
guardia  -”com tots els que ocupen els primers llocs de la llista” - 
inverteix en aquesta xarxa social, però assegura que la quantitat 
és molt menor a la que diu la faula, que és pura fantasia. 

Com s’explica llavors el creixement? Jordi Juan ho atribueix a la 
bona estratègia en posicionament SEO i en xarxes socials -”te-
nim un bon equip i bones eines de mesurament” -; i a l’actualitat 
informativa que va predominar al maig, amb la ressaca de les 
eleccions generals, la campanya de les municipals i el judici del 
Procés en ebullició. A això s’afegeix el “correcte i fluid” compor-
tament de la plataforma que utilitza La Vanguardia per a la seva 
edició digital, que en el passat va donar problemes i va restar 
audiència al diari, però que en els últims temps ha contribuït a 
impulsar el seu nombre d’usuaris únics.

Xifres multimilionàries
Potser el que més crida l’atenció de la informació de ComSco-
re és que els periòdics que es troben al capdavant de la llista 
declaren diversos milions d’usuaris únics mensuals. Els quatre 
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primers, més de 20 milions, mentre que els cinc següents, més 
de 10 milions. Simplificant, es pot dir que una part d’aquesta au-
diència s’obté a través de continguts informatius i d’opinió que 
aporten valor afegit. Una altra, amb verticals temàtics. I, una 
altra, amb articles de clickbait. És a dir, els sensacionalistes, de 
groc cridaner, i els virals. Depenent del mitjà, el còctel se ser-
veix en una o altra proporció, però tots els mitjans que ocupen 
les primeres posicions l’ofereixen als seus lectors.

Passa és que, com que gairebé tothom està ‘acollonit’ per no 
perdre llocs en la llista d’audiència, hi ha una batalla aferrissada 
entre els digitals, el que, entre altres coses, ha provocat una 
nova edat daurada del periodisme de successos -que genera 
milers i milers de lectures- i una onada d’articles estúpids sobre 
l’últim “zasca” a les xarxes socials o l’últim producte alimentari 
que s’ha descobert que és bo o dolent per a la salut. No fa 
gaire, un diari digital es vantava de la millora del seu resultat 
d’audiència i exposava una relació de les notícies més vistes 
durant aquest mes. La majoria tenien a veure amb l’assassinat 
del nen Gabriel per part de la núvia del seu pare. Tot un orgull.

La pregunta és: com funciona ComScore per registrar tants mi-
lions de visitants als diaris digitals?. Bàsicament, aquesta empre-

sa té instal·lat un tag –anomenem-lo sensor- en totes les pàgines 
dels seus clients que els serveix per recollir la informació de cada 
un dels lectors. Aquestes dades les creuen amb les que registren 
a partir de la interacció dels seus panelistes amb cada web. I 
d’aquesta ponderació obtenen la dada d’ usuari únic. 

A Espanya, ComScore comptava el març passat amb 8.432 pa-
nelistes en els dispositius mòbils, dels quals 3.827 utilitzaven 
Android, 2.786 iPhone i 1.819 iPad. Per la seva banda, en la 
modalitat de destkop (ordinador), un total de 40.716 individus 
al març de 2019. No cal dir que una de les principals queixes 
que transmeten els editors en les converses informals és que 
els mòbils compten amb menys representació de la que seria 
lògica, a priori.

No és l’únic ‘però’ que els responsables de diaris digitals li po-
sen a aquesta empresa. En el sector, és un secret a veus que 
el servei d’atenció al client de ComScore és, si més no, escàs. 
És a dir, costa rebre resposta a les queixes i explicacions als 
motius de les pujades i baixades d’audiència. Aquest diari ha 
contactat amb aquesta companyia mitjançant un correu elec-
trònic, però, no ha obtingut resposta. En qualsevol cas, internet 
és enorme i les formes d’obtenir audiència, múltiples. D’aquí 
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que les dades siguin de desenes de milions. Molt superiors a 
la influència que encara tenen els mitjans digitals en el conjunt 
de la població -més enllà del panorama polític i empresarial-, 
tot i el discurs grandiloqüent dels responsables d’alguns d’ells.

El debat sobre ComScore
A finals de maig, la Comissió de Seguiment del Concurs per 
a la Mesura Digital a Espanya, conformada per la Associació 
Espanyola d’Anunciants (AEA), l’Interactive Advertising Bureau 
(IAB Spain) i l’Associació per a la Investigació de Mitjans de 
Comunicació (AIMC) decidien renovar el contracte de ComSco-
re com a mesurador de confiança per als propers dos anys. La 
decisió és important, atès que igual que ocorre en ràdio amb 
l’Estudi General de Mitjans (EGM), la llista d’audiència que ofe-
reix aquesta audiència és important perquè els mitjans de co-
municació rebin un raig de diners més o menys ampli a través 
de les campanyes publicitàries .

Tanmateix, arribats a aquest punt, la gran pregunta que es 
planteja és fins quan el quantitatiu tindrà la importància actual. 
És a dir, quant de temps durarà la “dictadura del clic”, aquesta 
droga addictiva a la qual cap editor vol recórrer, però a la qual 
tots hi estan enganxats. Potser les centrals de mitjans haurien 

de començar a valorar d’una manera millor variables com el 
percentatge del tràfic dels diaris digitals que és directe i quin és 
comprat. O quant arriba a través del diari i quant a través dels 
enllaços a les webs temàtiques adscrites a aquest mitjà (alguns 
són veritables granges de continguts). Al desgranar la dada de 
ComScore de la premsa digital, potser s’apreciaria d’una forma 
més precisa a què es dedica cada un i si realment aquest és el 
contingut en què els anunciants volen invertir.
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