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La publicitat a internet mòbil superarà
a la de la premsa escrita l’any que ve
Per ZenithOptimedia

La xarxa ZenithOptimedia fa públiques les seves previsions d’inversió
per a tothom. Previsions amb accent positiu excepte a l’Orient Mitjà
i Rússia i en què destaca el paper de mercats madurs com Amèrica
del Nord o Europa Occidental que van a tornar a liderar les inversions
després d’anys de baix creixement i fins i tot recessió.

Continua creixent la publicitat en mòbil
La publicitat a internet mòbil superarà a la de premsa escrita
l’any que ve, i representarà el 12.4% del total d’inversió, enfront
del 11.9%, que representa la publicitat en diaris a dia d’avui, segons les nostres últimes Previsions d’Inversió Publicitària. Internet mòbil serà el tercer gran mitjà publicitari, només per darrere
de la televisió i internet per a ordinadors de taula. A més aquest
tipus de publicitat creixerà un 38% el 2016 fins als 71.000 milions de dòlars, mentre la publicitat en premsa es contraurà un
4% i representarà 68.000 milions de dòlars. La publicitat mòbil
continua sent el motor de creixement del mercat publicitari en
general i suposa el 83% de tot el creixement en la inversió publicitària entre 2014 i 2017.
Un altre apartat és la publicitat a internet per PC, que segueix
creixent encara que perdrà pes per primera vegada aquest any;
de representar el 19,8% del total inversió publicitària el 2014
passarà al 19,4%. Per el 2017 l’estudi de ZenithOptimedia estima que aquesta publicitat, pensada per a ordinadors de taula,
suposarà el 19,1% del total. Mentrestant la inversió en dispositius mòbils creixerà, i passarà de representar el 5,7% el 2014
al 15% el 2017. En general la publicitat a internet representarà
el 34% del total d’inversió en 2017 només lleugerament per da-
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rrere de la televisió, amb un 35,9%. La bretxa entre ambdós
mitjans s’anirà estrenyent des d’un 13,3% el 2014 al 1,9% el
2017. A aquest ritme, el 2018 la publicitat a internet superarà a
la de la televisió.
La inversió en premsa escrita continua el seu descens a tot el
món, com ha vingut fent des de 2008. Segons les nostres previsions aquesta disminució seguirà un ritme del 4,9% anual fins
al 2017, mentre les revistes ho faran a un ritme lleugerament
més lent, 3,2% anual. La combinació de premsa i revistes ha
baixat des d’un 39,4% el 2007 al 19,6% aquest any i preveiem
que decreixi encara més, fins al 16,7% el 2017.
ZenithOptimedia estima que la inversió publicitària mundial
creixerà un 4,0% aquest any i arribarà als 554.000 milions de
dòlars. A més accelerarà el ritme fins a un 5,0% el 2016, impulsat pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro i les eleccions presidencials dels EUA. Els lectors d’El Butlletí poden accedir a
l’informe executiu d’aquest estudi CLICANT AQUÍ
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L’ENERGIA ÉS EL QUE TU
FAS AMB ELLA

ÉS INSPIRADORA

A ENDESA UTILITZEM LA NOSTRA INNOVANT
PER FER-TE LA VIDA MÉS FÀCIL
ONE - INFOENERGIA - MOBILITAT ELÈCTRICA
TELEGESTIÓ - CIUTATS INTEL·LIGENTS
CREIEM EN L’ENERGIA D’AQUEST PAÍS

ÉS CONTAGIOSA

ÉS REVELADORA

endesa.com
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El Col·legi de Periodistes denuncia
les mesures de la junta electoral
espanyola al Tribunal de Drets
Humans d’Estrasburg
Per CPC

El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera que la resolució de la Junta Electoral espanyola que obliga a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a compensar els
partits no independentistes el temps dedicat a la retransmissió
de la Via Catalana és “una mostra més del despropòsit que
significa no fer servir els criteris periodístics per informar du-

rant les campanyes electorals”. El Col·legi assenyala que ha
denunciat aquesta pràctica davant el Tribunal de Drets Humans
d’Estrasburg en contra de la posició dels partits polítics amb representació a les cambres parlamentàries catalana i espanyola.
El Col·legi de Periodistes insisteix que “no té cap sentit” que
durant els períodes electorals els criteris periodístics quedin suprimits per la imposició dels anomenats blocs electorals, com
s’evidencia novament en la campanya electoral per al 27-S, segons apunta. “Queda clar que per a la junta electoral i els partits polítics que donen suport a aquesta pràctica, la informació
en temps electoral té una funció propagandística enlloc de la
informativa que és la que correspon a un estat democràtic. Esperem que situacions tan absurdes com aquestes serveixin perquè cada vegada hi hagi més polítics i ciutadans que s’adonin
de la injustícia que suposa el segrest dels criteris periodístics
durant les campanyes electorals i ens ajudin a assolir la nostra
històrica reclamació’”.
Cal recordar que, precisament, que el mateix Parlament de Catalunya també s’ha pronunciat en contra dels blocs, quan aquest
mateix mes de juliol la cambra va aprovar una moció instant “la
superació del sistema de blocs electorals en els mitjans de co-
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municació públics, amb l’objectiu que prevalgui, per sobre de
qualsevol altra consideració, el criteri d’interès informatiu en la
selecció i l’elaboració de les informacions relacionades amb la
campanya electoral, alhora que es preserven els principis de
neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat política, d’acord amb
el que estableix l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia”. Un rebuig
al qual també s’ha sumat fa pocs dies el Síndic de Greuges.

una participació del 59% de la plantilla, 1.015 treballadors van
votar a favor del preacord (el 89,19% dels participants); 100 ho
van fer en contra (8,79%); 22 en blanc (1,93%).

Manifest de reforma de la llei de la CCMA

Ahora, nou periòdic en paper

Els comitès d’empresa de Catalunya Ràdio i TV3 van demanar dilluns a les candidatures que adoptin “un compromís clar” amb la
reforma de la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
l’última modificació de la qual “va propiciar la pèrdua de 600 llocs de
treball”. Els comitès demanen consens per “propiciar un canvi en el
consell de govern i la direcció de TV3”. (de La Vanguardia)

Avui, divendres, 18 de setembre,
sortirà al carrer l’edició setmanal
impresa d’Ahora, un diari independent de Política, Economia i Cultura
que “es regirà pels principis de pluralitat, qualitat, eficàcia empresarial
i distància crítica”. El presidenteditor del nou periòdic amb redacció a Madrid, és Miguel Ángel
Aguilar; el conseller delegat, Juan Ignacio Lema; el vicepresident, José María Ridao i el director, Ramon González Férriz.

Vistiplau al nou conveni col·lectiu de TV3
Els treballadors de Televisió de Catalunya han aprovat el preacord de conveni col·lectiu assolit a finals de juliol entre el comitè
d’empresa i la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. En el referèndum, realitzat el passat dia 10, amb

Ara, el comitè d’empresa confia que amb aquest acord es pugui
iniciar una nova etapa en les relacions laborals en la qual es recuperi la negociació col·lectiva després d’anys de conflicte. (d’ACN)

Aquest nou projecte periodístic pretén oferir informació jerarquitzada, depurada i contrastada, aliena a interessos partidis-
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tes o econòmics. I és que, més enllà de la instantaneïtat noticiosa, el diari Ahora proposa contextualització i anàlisi, enfront
de l’acceleració i l’estrèpit tergiversador. És l’slow journalism.
Sota el lema, “Els lectors d’Ahora ho sabran”, el diari es presenta en dues versions, la digital, que romandrà actualitzada, i
la de paper, a la venda als quioscos els divendres. S’imprimirà
en format llençol, per a major llegibilitat, i constarà de dos quadernets: el primer recollirà la informació de política espanyola,
europea i internacional, economia i opinió; i el segon publicarà
reportatges culturals, assajos i entrevistes, a més de prestar
atenció a la ciència, la investigació i els desenvolupaments tecnològics.
Ahora vol ser un mitjà plural i independent el propòsit màxim
del qual és la defensa de les llibertats a més de recollir tots
els ressons ideològics que afavoreixin una conversa educada
i intel·ligent, amb múltiples punts de vista, i fermesa assossegada. La seva vocació és combatre la manipulació informativa i
apostar per la cultura, l’art, la ciència i la tecnologia i l’educació
com a pilars imprescindibles sobre els quals fonamentar una
societat moderna. (d’AEC)

El suplement Papel vol ser “el braç
armat” d’El Mundo els diumenges
Unidad Editorial incorpora a la seva oferta editorial un nou dominical que es distribuirà amb el diari El Mundo, a partir d’aquest
20 de setembre. “El nostre repte és saltar del paper a totes les
plataformes” segons explica Javier Gómez, director de Papel,
que recorda que “serem el braç armat d’El Mundo per al diumenge i per al format revista”.
Paper no busca oferir l’actualitat de la setmana: “Nosaltres serem d’aquestes revistes que s’havien oblidat, amb perspectives
que no caben en el periodisme de tots els dies, punts de vista
més arriscats i temes rellevants” responia Gómez a infoperiodistas. “Som la revista més agosarada de les que informa i la
més informativa de les que entreté. I no vull perdre cap de les
tres potes”. La direcció de Papel està composta per quinze professionals, integrats en la redacció d’El Mundo. La capçalera
serà multiplataforma i l’equip professional treballarà indistintament en tots els suports. Entre ells, hi haurà un realitzador de
televisió i un especialista d’animació gràfica i postproducció.
(d’Infoperiodistas)
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Triple protecció
Veuràs la vida d’un altre color
Amb les assegurances a ”la Caixa” veuràs la vida d’un altre color.
Perquè gràcies a l’assegurança de la llar, al finançament d’una
alarma i a l’assegurança de cotxe disposaràs de triple protecció. A
més, si contractes ara aquests tres productes, et beneficiaràs de 3
mesos gratuïts en les primes de les assegurances i en les quotes de
l’alarma.

Promoció d’1, 2 o 3 mesos gratuïts en les primes de contractacions noves en funció del nombre i les modalitats d’assegurances de Llar i Auto de SegurCaixa Adeslas, i en la quota de servei de l’alarma contractada i finançada a través
de CaixaBank, SA, que es facin entre el 3-8-2015 i el 31-10-2015. Més informació, a www.laCaixa.es. Informació de les assegurances subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions
de subscripció. Consulta les condicions i les assegurances que inclou la promoció en qualsevol oficina de ”la Caixa”. SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu
de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta d’alarmes de
Securitas Direct, SAU per a contractacions d’alarmes a través de Compra Estrella, de PromoCaixa, SA, finançades a través de CaixaBank, SA. Requisit de permanència de 3 anys quan es contracti una alarma per a la llar. CaixaBank
col·labora exclusivament en el finançament i el pagament d’aquestes alarmes. Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 1263-2015/09681
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El País intenta aturar la sagnia de
subscriptors
El País no passa pel seu millor moment. El departament de
màrqueting està desconcertat i elabora promocions agressives
i que rebaixen considerablement el cost de producció del diari. Aquesta mateixa setmana el diari de Prisa ha inundat els
correus electrònics de potencials subscriptors amb ofertes de
“subscripció total” que inclouen el diari i els seus suplements en
tots els suports a meitat de preu durant sis mesos des de 24,80
euros al mes. Un preu que. sens dubte. està per sota del cost
real del diari però que apunta a l’estratègia a la desesperada
del diari de sumar subscriptors i públic fidel.
En aquesta estratègia també s’inclouen els regals. Sense anar
més lluny, El País ofereix per 39,90 euros al mes un portàtil
més una tauleta amb un any de subscripció a l’Office 365 i jocs
preinstal·lats. En el cas de les subscripcions digitals -només
a Kioskoymas- es poden aconseguir a 59,99 euros a l’any, un
50% de descompte. Amb aquesta oferta el cost per exemplar
queda en 16 cèntims enfront d’un preu de portada impresa de
més de 1,5 euros.

L’objectiu és augmentar la seva base de subscriptors com
sigui i aturar la forta caiguda de “socis” dels seus exemplars
impresos. Les dades de l’OJD indiquen que el juliol de l’any
passat el diari de Prisa tenia 74.127 subscripcions individuals
i 180 col·lectives. Al juny de 2015, dotze mesos després,
aquesta xifra havia caigut a 63.517 exemplars individuals i 186
col·lectives. Una davallada que ha despertat totes les alarmes
en un diari com El País que tradicionalment ha tingut la major
massa de subscriptors de la premsa nacional, amb La Vanguardia y ABC. (d’AEC)

RBA incrementa els beneficis un
6,71%
L’any 2014, RBA Holding de Comunicació va obtenir un benefici net de 8,715 milions d’euros, un 6,71% superior als 8,167
registrats l’exercici anterior, segons els comptes dipositats al
Registre Mercantil. Aquest resultat positiu arriba després d’una
reducció dels beneficis del 47,47% en dos anys.
Pel que fa al resultat d’explotació, l’any passat RBA va assolir uns beneficis de 12,393 milions d’euros, un 13,96% més
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que els 10,875 de 2013. Quant a la xifra de negoci, va ser de
176,287 milions, un increment del 4,51% respecte els 168,683
milions de l’any anterior.
D’aquests 176,287 milions generats, el 44,5% corresponien a
l’àrea de revistes (sis dècimes menys que el 2013); el 43,6% de
la de col·leccionables (un descens d’1,5 punts), i l’11,8% de la
divisió de llibres (incrementa 2,1 punts). (de Digimedios)

Rupert Murdoch compra National
Geographic per 650 milions d’euros
Rupert Murdoch (Melbourne,
1931) ultima la compra del 73%
de National Geographic per 650
milions d’euros. El conglomerat
corporatiu del magnat australià,
21st Century Fox (propietària de
capçaleres com The Sun o The
Times), no només adquireix la
famosa revista, que des de la
seva fundació el 1888 ha pertan-

gut a una entitat sense ànim de lucre. La compra inclou els actius televisius, els mitjans digitals i els estudis de l’organització.
National Geographic Society, amb seu a Washington (EUA),
mantindrà el 27% de les accions d’una nova entitat, la qual
crearà Fox amb els seus nous mitjans, i que rebrà el nom de
Partners National Geographic. L’acord permetrà a la fundació
dedicada a la investigació científica augmentar els seus fons
fins als 892 milions d’euros, amb els que ampliarà els seus estudis. (d’El País)
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Futur digital a l’Estat espanyol.
Catalunya, capdavantera
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

- L’audiència total de vídeo en línia espanyola consumeix 383
hores de vídeos de contingut i 7 hores d’anuncis al mes.
Altres temes inclosos en l’informe són: Grups d’usuaris principals (ex. Millennials); Anàlisi específics per categories; comportament i demogràfics d’audiències digitals. Els lectors d’El Butlletí de l’associació AMIC es poden descarregar gratuïtament
aquest informe. Només cal CLICAR AQUÍ

Ja s’ha fet públic l’estudi Futur Digital Espanya 2015, que inclou
tendències clau sobre el consum i comportament digital dels
usuaris a l’Estat espanyol i arreu del món. Algunes de les principals conclusions són:
- L’audiència en línia des de dispositius mòbils supera
l’audiència de desktop a Espanya, arribant als 21,7 milions
d’usuaris al mes.
- Catalunya és la comunitat amb una major proporció de població en línia a Espanya, amb un 18% de penetració.

Augmenta un 49% en dos anys el temps dedicat als digitals
Segons dades generals d’aquest estudi de comScore, els nordamericans estan consumint més que mai mitjans digitals. Encara que l’ús del mòbil cada vegada és més freqüent, el cert és
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que el públic no ha deixat de connectar-se des de l’ordinador.
Estem, per tant, davant d’usuaris multidispositiu. Quant als ingressos publicitaris, també es va produir una pujada el 2014.
L’informe conclou que el temps dedicat a aquests mitjans ha
augmentat fins a un 49% en dos anys. L’ús de múltiples dispositius ha estat clau en aquest creixement, amb un 90% de pujada
del temps que l’usuari passa llegint digitals als seus telèfons
mòbils i un 64% des de les seves tauletes.
Una de les dades més rellevants de l’estudi és que les audiències online s’estan mudant als dispositius mòbils, però això no
ha provocat l’abandó dels seus ordinadors. De fet, els minuts
dedicats a mitjans digitals des del PC també van créixer, concretament un 16%, confirmant que l’usuari és multiplataforma.
L’informe assenyala que, després de l’allau d’inversions en digitals de capitalistes de risc i gegants mediàtics, hi ha experts
que ja s’atreveixen a parlar de l’existència d’una “bombolla de
continguts”. Tanmateix, si el consum de mitjans continua creixent al ritme actual, hi podria haver públic suficient per a tots.
Una altra bona notícia és que els anunciants han augmentat
la seva inversió en mitjans digitals. Els ingressos publicitaris al

país van arribar a 49.500 milions de dòlars el 2014, una pujada
del 16% respecte a l’any anterior.

Rànquing dels periòdics digitals a
l’agost, amb Nació Digital líder
Nació Digital ha estat el diari digital en català més llegit per
setè mes consecutiu, aquest mes d’agost de 2015, segons les
dades del rànquing de l’OJD (Oficina de Justificació de la Difusió). Amb un total de 2.160.319 usuaris únics, Nació Digital
ha aconseguit un avantatge d’uns 308.000 usuaris únics sobre
el segon classificat, el diari Ara. Amb aquest mes, ja són set
mesos consecutius en què Nació Digital ocupa el primer lloc
en el rànquing d’audiència de mitjans digitals en català. Com a
dada curiosa, és la primera vegada que en un mes d’agost un
digital en català supera els 2 milions d’usuaris.
A Nació Digital el segueixen, correlativament, Ara.cat, Vilaweb,
El Punt Avui i Directe.cat. El Butlletí d’AMIC us ofereix el rànquing de mitjans digitals de comunicació en català, segons les
dades corresponents al mes d’agost de 2015. CLIQUEU AQUÍ
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Nou congrés internacional sobre
Internet a BCN
Dimecres va arrencar a Fira de Barcelona la primera edició de
l’Internet of Things Solutions World Congress (IOTSWC). Les
xifres i la dimensió de la mostra encara no tenen res a veure
amb el potencial acaparador del Mobile World Congress, però
els principals agents d’aquest sector no han dubtat a donar suport a una iniciativa necessària per elevar encara més l’altíssim
potencial que amaga l’Internet de les coses (IoT, per les sigles
en anglès d’internet of things). “Estem davant d’una nova tecnologia que representa un salt exponencial per a les empreses
que afectarà la seva productivitat i fins i tot els seus models de
negoci”, indicava el director del congrés, Roger Bou.
Hi són presents INTEL, IBM, Cisco, AT&T, General Electric i altres
membres de l’Industrial Internet
Consortium, l’associació que aplega
empreses, administracions i el món
universitari per desenvolupar i implantar aquestes tecnologies.

Les aplicacions de l’IoT a la indústria són gairebé infinites i absolutament variades. Entre les que s’exhibeixen aquests dies a
Barcelona destaca com diferents companyies s’han aliat per millorar la cadena de muntatge de l’Airbus. Una de les empreses
que hi ha participat, Bosch, també va mostrar uns aparells per
tallar la gespa de manera automàtica que es poden connectar
a sistemes d’informació meteorològica per saber quan serà el
moment idoni per fer la seva feina, evitant les pluges. I l’empresa
catalana Intesis Home es posiciona en el camp de l’aire condicionat; a partir de la seva experiència a traduir i relacionar diferents
protocols de comunicació han aconseguit que els aparells es puguin posar en funcionament quan detecten, pel GPS del mòbil,
que el seu propietari s’acosta a casa, o deixar de funcionar quan
plou o la temperatura ambient se situa en diferents paràmetres.
La presència de firmes catalanes en el congrés IOTSWC resulta proporcionalment força elevada. Eurecat, per exemple,
mostra una samarreta connectada que mesura en temps real la
respiració, el ritme cardíac i la temperatura. Està validada clínicament i busca aplicacions mèdiques. Sense Fields, en canvi,
s’ocupa d’analitzar el trànsit a partir de sensors magnètics a
terra, i ja ho fa a l’eix transversal i en la remodelació de la plaça
de les Glòries. (d’El Punt Avui)
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Els periodistes podran retransmetre
en directe des de Facebook

verificat, és a dir, es precisa l’aprovació de Facebook, que encara no ha revelat els seus criteris d’aprovació.
Des de la xarxa social asseguren que volen millorar l’experiència
dels periodistes en la cobertura de notícies i afavorir una millor
connexió amb els seus lectors. Per aconseguir-ho, a més de les
retransmissions en viu, els professionals podran realitzar xats
amb els seus seguidors i monitoritzar les seves opinions.

Facebook continua treballant per als mitjans de comunicació.
Després de llançar Instant Articles, la companyia de Zuckerberg
ha decidit obrir Facebook Mentions a la retransmissió periodística en viu, una funció que fins ara estava reservada a celebritats. El livestreaming s’ha popularitzat gràcies a empreses com
Meerkat o l’exitosa Periscope de Twitter.
Facebook ha anunciat l’obertura del seu servei Facebook Mentions al gremi dels periodistes. Tant ells com experts i influencers podran començar a utilitzar la aplicació obtenint un compte

Encara que Facebook Mentions va ser llançat en 2014, no va
ser fins el passat agost quan va permetre realitzar livestreaming, un servei que ja oferien companyies com la pionera Merkaat, la totpoderosa YouTube o la recent adquisició de Twitter,
Periscope, que supera els 10 milions d’usuaris.
Ah! I també hi haurà botó de “No m’agrada”. Després de moltes
peticions, suggeriments i queixes, Facebook per fi ha escoltat als seus gairebé 1.400 milions d’usuaris i per fi incorporarà
un botó de “No m’agrada”. Zuckerberg, ho va anunciar dimarts
en aquesta sessió de preguntes i respostes des de la seu de
l’empresa a Menlo Park (Califòrnia, Estats Units). Va afirmar
que la xarxa social està dissenyant una opció que permeti als
usuaris expressar les seves emocions més enllà de l’opció
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“M’Agrada”, que es va llançar el 2009. El botó sembla que estarà relacionat amb poder expressar tristesa o disgust davant
algunes publicacions de caràcter negatiu. (de Wired)

d’OJD), convertint Viasona en el principal web de música en
català a la xarxa.

El projecte musical Viasona es va presentar públicament el 8 de
setembre de 2010, ara fa exactament 5 anys, amb una proposta
inèdita. L’objectiu era, i és, tant senzill com ambiciós: crear una
gran enciclopèdia digital de la música en català que recopilés
tota la música de la història en un sol web.

Ara, volen continuar creixent, i per fer-ho han posat en marxa un
projecte de micro-finançament, on es demana la col·laboració
de tothom per tal d’aconseguir 7.500€, com a part del pressupost que farà falta per permetre consolidar les reformes necessàries. La iniciativa compta amb el suport i la col·laboració
d’algunes de les principals discogràfiques del país, així com
diferents festivals musicals, grups de música i altres entitats de
referència cultural. Entra a la pàgina web de totsuma CLICANT
AQUÍ

Després de 5 anys d’aquella posada en marxa, Viasona ha assolit xifres rellevants: més de 3.250 grups, més de 7.000 àlbums, més de 55.000 cançons, més de 5.000 portades, més
de 400 blogs, més de 16.000 àudios i més de 22.000 vídeos.
Aquest patrimoni musical abraça més de mig segle d’història
musical catalana, amb prop del 50% de material inèdit fins
al moment a Internet, i permet l’accés a través d’un cercador
intel·ligent, així com accés específic per any, per discogràfica,
per ciutat o per paraula. El servei suma una audiència mitjana de més de 100.000 usuaris únics mensuals (segons dades

La nova pàgina vol centrar el seu creixement en 3 grans eixos:
a) Estructura: amb un nou disseny de tecnologia responsive,
adaptable a tots els dispositius (PC, tauleta i mòbil); b) Integració: ampliant els serveis musicals vinculats, afegint noves plataformes musicals com Deezer o Google Play als serveis musicals
existents, com Spotify, Youtube, iTunes o Amazon; c) Seccions:
ampliant la pàgina actual amb una nova secció d’actualitat informativa musical i cultural, i una altra secció d’agenda musical
interactiva, que dotin Viasona de més contingut, no lligat únicament a la introducció de noves lletres. D’aquesta manera, a

Viasona vol ser més gran
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més, es podrà creuar informació de valor afegit entre les diferents seccions de la pàgina de manera automàtica.
Viasona és un projecte de l’empresa Tirabol Produccions, que
gestiona també l’edició de Racó Català, diari digital líder en la
franja juvenil a Internet, així com del portal de blogs gratuïts
Blog.cat. (de Racó Català)

mats. El digital informarà a l’instant de l’actualitat social, política, cultural i esportiva de la ciutat que es podrà consultar tant a
través de l’ordinador com de dispositius mòbils.
A més, a principis d’octubre sortirà al carrer el primer número de
Sant Boi Diari una publicació gratuïta bimestral que vol donar
veu a l’actualitat política, les inquietuds culturals, els moviments
socials entre d’altres. (de Redacció AMIC)

dsantboi.com evoluciona i es
transforma en santboidiari.com

Deu anys de domini .cat

Coincidint amb la Diada el mitjà digital associat a AMIC, dsantboi.com, va canviar de nom a santboidiari.com amb l’objectiu
d’oferir un periodisme hiperlocal de millor qualitat i en més for-

Un dels grans factors
per a explicar la important presència catalana a internet és la
consecució del domini
d’internet .cat. La dècada del 1990, en la incipient xarxa catalana, va agafar amb força la idea de tenir un
domini identificador per a les adreces d’internet del nostre país.
La campanya per un domini territorial .ct va obtenir el suport
de milers d’internautes i d’unes quantes institucions catalanes,
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però no va poder superar alguns dels esculls amb què va topar
aquella sol·licitud, com ara la negativa del govern espanyol.
En vista d’això, un grup de gent aplegada des del 2004 en
l’Associació Puntcat va començar a pensar en una alternativa
més abastable: demanar a la ICANN (institució nord-americana
encarregada de la gestió dels noms de domini) un sufix genèric
.cat, específic per a les webs de llengua i cultura catalanes.
Amb el suport de l’advocat Amadeu Abril, membre de la junta de
la ICANN del 1999 al 2003, i amb una important tasca a l’ombra,
l’objectiu es va assolir el 16 de setembre de 2005, avui fa just
deu anys, després d’una gran mobilització de la societat civil.
No va ser fins l’any següent, amb tot, que l’associació, reconvertida en Fundació Puntcat, va començar a enregistrar adreces
–avui ja s’encaminen cap a les cent mil. En deu anys, l’adopció
del .cat ha estat progressiva: dels primers 19.856 dominis el
2006 fins als 83.300 del 2014. De fet, l’any passat va ser el de
més èxit, amb 23.534 altes. (de Nació Digital i Vilaweb)
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Cal donar la volta a tot l’ecosistema
de la publicitat
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

La publicitat en línia està evolucionant molt ràpidament, obligada per unes circumstàncies molt canviants. Els bloquejadors
s’han convertit en un element d’importància i l’ascens imparable dels mòbils obliga a repensar tot l’ecosistema de la publicitat, inclosa també la tradicional. La creativitat pot començar a
passar des dels publicitaris a l’òrbita dels periodistes.
El president de “Mic.com”, Chris Altchek, està molt preocupat
pel creixent ús de bloquejadors a la seva web, orientada a un

públic jove. Amb quatre anys d’existència ja té més de 20 milions de visitants al mes, el 75% dels quals arriba a través de
mòbils i tauletes. Així que està invertint esforços i diners en buscar formats de publicitat que siguin ben acceptats per l’usuari
de mòbils. En aquest mateix intent estan altres grans mitjans
digitals com Vox Mitjana i Quartz. S’ha comprovat que el bloqueig d’anuncis per a mòbils pot fer que el procés de càrrega
d’una pàgina sigui quatre vegades més ràpid. La Generació del
Mil·lenni s’està llançant a usar els bloquejadors, el que obliga a
redefinir la publicitat mòbil.
La publicitat nativa, que és informació de tipus comercial que es fa
arribar al públic amb format periodístic, és una de les sortides que
s’estan fent més comuns en els mitjans digitals. El problema és com
resoldre l’imperatiu ètic de no vendre publicitat com a informació en
aquesta nova frontera del periodisme. Alguns mitjans s’aproximen
a fórmules que assenyalen el futur, si bé no exempt d’incògnites.
D’altra banda, s’està desplaçant la inversió publicitària des del
web cap a les apps, com assenyala Enrique Dans en un dels
seus blocs. Destaca que el 90% del temps que passem al mòbil
té lloc davant d’una app. Es tendeix cap a una publicitat que
afegeixi valor, que sigui acceptada, interactiva i no invasiva,
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com assenyala Pablo F. Iglesias en el seu bloc. La publicitat
no ha de ser més “un mal menor que cal aguantar”. Aquesta
necessitat d’aportar valor col·loca a la publicitat més en l’òrbita
dels periodistes que en els publicitaris purs.
A més de tot això, hem de tenir en compte que la nova frontera
es marca en les plataformes de distribució. El futur bé pot passar per Facebook Instant Articles o Apple News. Així ho té ja clar
el prestigiós mitjà en línia recolzat per Jeff Bezos “Business Insider”. Aquesta plataforma digital d’informació ha creat “Insider
Facebook” i dirigeix allí la pràctica totalitat dels seus continguts
basats en text escrit, completats amb imatges. “Insider Twitter”,
per la seva banda, ofereix el contingut de vídeo de la plataforma
nord-americana. “Insider” publica també a Instagram i Tumblr, i
està en converses amb altres plataformes.

L’estudi Ari 360º mostra de forma
detallada l’audiència en cada plataforma
Un mitjà recull, com a sector, la demanda multiplataforma dels
seus consumidors per marca. Ari 360º mostra per primera vegada una anàlisi centrat en l’usuari i no en el suport. Les dades

reflecteixen el poder d’influència global de cada títol de revista
a través de tots els seus canals. Ari farà públic cada tres mesos
l’informe Ari 360º, una fotografia real, actual, transparent i detallada del sector revistes, on títol a títol es coneixerà l’audiència
i influència de cada capçalera.
Cada mes els editors d’Ari reportaran les seves audiències auditades per tercers a ARI. Els lectors de les edicions en paper i
les rèpliques digitals són els recollits per EGM en els seus tres
onades anuals. Per l’audiència digital de webs, vídeos, etc., en
PC o mòbil, s’utilitzen les dades mensuals d’usuaris únics de
l’estudi Multiplataforma de ComScore. Finalment, per a les Xarxes Socials, es recullen de forma mensual les dades públiques
de seguidors, fans, etc. de cadascuna d’elles, sent les més populars i objecte d’aquest estudi: Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, Youtube i Google+.
L’acollida entre agències i anunciants d’aquest estudi no ha pogut ser millor, estan entusiasmats amb ARI 360º, alguns ho han
definit com “necessari” i altres, ja han decidit adopten la nova
eina com a pròpia parar transmetre i demostrar la importància i
la influència de les revistes. (de Periódico Publicidad)
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Instagram s’obre a tot tipus
d’anunciants

Els anunciants també tindran accés a nous formats publicitaris que els ajudaran a complir els seus objectius de negoci i
s’oferiran als usuaris l’oportunitat de conèixer més sobre aquelles marques que els interessen o fins i tot adquirir un producte
directament a Instagram.
Noves funcionalitats.- Entre les noves funcionalitats publicitàries anunciades per Instagram estan:
• Fotos i vídeo en format apaïsat per donar curs a la creativitat i
aportar als anuncis un aspecte més cinematogràfic

Al llarg d’aquest estiu molts els anunciants han provat l’eficàcia
d’Instagram com a aparador de vendes, amb resultats especialment positius en els sectors del comerç electrònic, turisme,
entreteniment i retail. Ara la xarxa social anuncia que ja està
a punt per rebre tot tipus de campanyes de qualsevol tipus
d’anunciants.
Publicitat a Instagram.- North Face va recórrer a Instagram
per donar a conèixer la seva sèrie “Creu en l’impossible”. La
possibilitat de planificar publicitat a Instagram a 30 països, incloent Espanya, Itàlia, Mèxic, Índia i Corea, serà una realitat a
partir del pròxim 30 de setembre.

• Anuncis de vídeo de fins a 30 segons de durada, perquè les
marques puguin desenvolupar històries de major contingut
• Marquesina, un nou producte premium que ajuda a aconseguir un coneixement massiu i major abast en un període de
temps curt. Pensat per a esdeveniments com estrenes de cinema o llançaments de nous productes
• Eines d’optimització i lliurament per gestionar i aconseguir
el millor resultat de les campanyes a Facebook i Instagram.
(d’IPmark)
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Els anunciants “lluiten” contra els
bloquejadors de publicitat
Els usuaris d’Internet utilitzen cada vegada més els bloquejadors de publicitat per evitar que els anuncis envaeixin el seu
espai digital. Segons un informe d’agost de PageFair i Adobe
System, prop del 6% dels usuaris ja tenen bloquejadors, 198
milions els van utilitzar al juny, un 40% més que un any abans. A
això s’uneix l’anunci d’Apple que el seu pròxim sistema operatiu
mòbil permetrà instal·lar aplicacions que previnguin l’aparició
de publicitat al seu navegador Safari. Davant d’aquesta realitat
molts anunciants tenen por de com pot afectar el bloqueig al
seu negoci ia les seves marques.
Alguna vegada ens hem preguntat per què triguen tant a carregar-se algunes pàgines webs al mòbil? Una de les raons
és que no només s’està baixant el contingut que volem, sinó
també anuncis. Això no només alenteix el trànsit sinó que també costa diners als usuaris. De fet, aquesta mateixa setmana
l’empresa israeliana Shine va sorprendre a molts amb un anunci al Financial Times en què demana a l’Associació Internacional d’Operadors Mòbils i Indústries relacionades que doni su-

port a la campanya per als anuncis “sense taxa”, és a dir, per
que els consumidors no hagin de pagar per aquestes dades.
(de Prnoticias)

Impulsa Comunicación treballa per
Abertis Autopistes
Impulsa Comunicación Activa ha estat seleccionada per Abertis
Autopistes per dur a terme la campanya de llançament de la
seva nova aplicació mòbil “Autopistes en ruta”. Aquesta nova
aplicació mòbil, que és totalment gratuïta, està disponible
per IOS i Android i connecta automàticament els quatre centres d’operacions de Abertis Autopistes, activant els protocols
d’assistència en autopista en cas necessari, afavorint i accelerant l’actuació dels serveis d’emergència.
La campanya de llançament creada per l’agència barcelonina Impulsa Comunicación té com a objectiu donar a conèixer
l’aplicació i aconseguir el major nombre de descàrregues possible. L’eix de comunicació sobre el qual gira tota la campanya és
la incorporació de la tecnologia a la conducció, però en aquest
cas a través del telèfon intel·ligent del conductor. L’agència ha
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creat un visual de campanya basat en una icona memorable i
molt didàctic: un smartphone el cable de xarxa és la línia discontínua d’una carretera. (d’El Publicista)

Extern Imatge i Comunicació, portarà
les campanyes de Jocs i Apostes de
la Generalitat

a conèixer la seva vessant social. El Lot 1 era el de campanya
de marca i el lot 2, el de campanya de producte. Import total: 454.000,00 euros (+93.340,00 euros en concepte de 21%
d’IVA) Lot 1: 204.000,00 euros; lot 2: 250.000. (de Programa
Publicidad)

Genetsis desenvolupa la nova
campanya d’Iberdrola
Iberdrola ha llançat la seva nova campanya lligada al patrocini
de la Selecció, #historiasdefutbolyvida, de la mà de Genetsis, la
seva agència digital des de fa 8 anys. Mitjançant una acurada
producció audiovisual de diversos capítols que giren entorn diferents moments de la vida: herència, pressió i companyerisme.

Extern, Imatge i Comunicació, SL ha guanyat el concurs de
547.340 euros per a campanyes de Jocs i Apostes de la Generalitat. Es tracta del concurs de la Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat per creativitat i la producció de campanyes de publicitat de la loteria Grossa Cap d’Any, per donar

Es tracta de tres espots per a televisió, 3 capítols de 5 minuts i
diverses píndoles de vídeo que mostren els moments més emotius i divertits. Suposa, per tant, un pas més en la línia estratègica d’Iberdrola enfocada al desenvolupament dels valors de
capacitat d’esforç i de treball, amb l’objectiu d’apropar cada vegada més als seus clients i a la societat en general. Per aquesta
raó, la participació dels clients, la seva història personal, els
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vincles amb l’esport i la superació han estat fonamentals. (de
Periódico de la Publicidad)

ZenithOptimedia Group guanya els
mitjans globals de Singapore Airlines
Singapore Airlines ha nomenat ZenithOptimedia Group, de Publicis Groupe, cia oficial per gestionar el seu negoci global de
mitjans tant offline com online. El contracte entrarà en vigor l’1
d’octubre de 2015 i el Grup ZenithOptimedia desenvoluparà
l’estratègia de mitjans de Singapore Airlines per equilibrar publicitat tradicional i noves formes digitals.
El negoci -assenyala la companyia- serà dirigit de forma centralitzada des de Singapur, on hi haurà un equip de l’agència
per liderar l’estratègia de dades a través de la planificació i el
màrqueting de resultats. L’equip central treballarà en estreta
col·laboració amb la xarxa de ZenithOptimedia per donar suport als mercats locals de Singapore Airlines (com és el cas de
Catalunya, on opera des d’El Prat). (d’AEC)
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Així és el nou iOS 9, l’últim sistema
operatiu d’Apple
Per PrTecnologia

Ja ha arribat el dia. Per fi tots els fans d’Apple podran gaudir de
la nova versió del seu sistema operatiu, carregada de novetats
que milloren tot el vist fins ara en iOS 8. I és que el iOS setembre incorpora millores que es notaran en el dia a dia de tots els
usuaris dels dispositius de la firma que la descarreguin, ja que
inclou noves prestacions multitasca per l’iPad, Siri es torna més
intel·ligent i s’han reforçat les bases del sistema per millorar
el seu rendiment, la seva autonomia i la seva seguretat, entre
moltes altres funcionalitats.

Aquesta versió arriba ultra testada a la seva posada de llarg, ja que
per primera vegada iOS setembre ha estat habilitat com una versió
beta per al públic des del passat mes de juliol. L’objectiu era el que
tots els interessats posessin a prova aquest nou sistema operatiu de
Apple abans que arribés a tots els dispositius de la marca. A més, els
desenvolupadors també tenien accés a iOS 9 des WWDC 2015. Tots
ells ja han pogut testar les millores d’aquest sistema operatiu, enfocat
a optimitzar les funcions ja existents tant en l’iPad com en l’iPhone.
Noves funcionalitats per als seus apps
Les noves funcionalitats de iOS setembre, pensades sobretot
per als nous dispositius de Apple (iPhone 6S i 6S Plus), passen
per millorar les apps que els usuaris utilitzen diàriament, aquelles destinades a tenir tot disponible sempre (amb iCloud Drive
els usuaris podran trobar i modificar fàcilment qualsevol arxiu
que hagin guardat en iCloud), comunicar-se (a partir d’ara poden afegir comentaris, dibuixos o una signatura a fotos i documents; adjuntar arxius des iCloud Drive i utilitzar MailDrop per
enviar adjunts de fins a 5 GB) i missatges, navegar per Internet,
consultar mapes (ara inclou una guia del transport públic, ofereix una vista detallada de tot el trajecte) o prendre notes (tenirles sempre disponibles, compartir, crear llistes fàcilment, incloure fotos, mapes i enllaços a pàgines web o dibuixar amb el dit).
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Aquest nou iOS setembre compta amb funcionalitats com Slide
Over (obre una segona app sense haver de sortir de la primera), Split View (permet tenir dos apps obertes i actives al mateix
temps gràcies a la doble pantalla) i Imatge dins d’Imatge (si
l’usuari prem el botó d’inici mentre usa FaceTime o veu un vídeo, la imatge es desplaça a una cantonada de la pantalla, de
manera que el vídeo es seguirà reproduint), que permeten a
l’usuari aprofitar al màxim la multitarea a l’iPad.
Gràcies a iOS 9 Siri es torna més intel·ligent, de manera que ara
abasta més temes, dóna més respostes i més ràpides i realitza
suggeriments útils fins i tot abans que l’usuari pregunti, com ara
usuaris freqüents, informació del temps, apps suggerides, notícies relacionades o marcadors esportius, categories de llocs propers i notícies populars de la teva ubicació, entre moltes altres.
Rendiment 10
iOS setembre ofereix també una sèrie de millores referents a
incrementar el rendiment, a actualitzacions més senzilles, més
autonomia i seguretat reforçada, amb l’objectiu que el dispositiu
funcioni millor a tots els nivells. Així, s’ha millorat l’eficiència de
tot el sistema operatiu, de les apps i de les tecnologies clau per
reduir tot el possible el consum de bateria i donar-te més auto-

nomia, de manera que gràcies als sensors de llum ambiental i de
proximitat, el iPhone sap si està cap per avall a la taula i no encén
la pantalla quan rep una notificació. Amb iOS setembre, a més,
les apps aprofiten Metall, i amb això fan un ús més eficient de la
CPU i la GPU. D’aquesta manera proporcionen un desplaçament
més ràpid, animacions més fluides i un rendiment superior.
Passar d’Android a iOS? Aquesta funcionalitat permet passar a
iOS setembre per canviar d’un dispositiu Android a un altre iOS
sense cables. Així, aquesta app transfereix de forma segura els
contactes, l’historial de missatges, fotos i vídeos de la càmera,
favorits web, comptes de correu i calendaris. A més, ajuda a
recompondre la biblioteca d’apps: suggereix que l’usuari pugui
descarregar de l’App Store les apps gratuïtes que feia servir,
com ara Facebook i Twitter, i les de pagament s’afegeixen a la
Llista de Desitjos d’iTunes.

Una app ideal per als reporters mòbils
iGrab és una eina que permet crear presentacions de diapositives i paquets multimèdia, barrejant fotos, vídeos, àudio i text.
Sona perfecte perquè fins i tot és gratuït, encara que els clips
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tenen una petita marca d’aigua. És de molta utilitat per als periodistes amb iPhone, els quals poden crear paquets de vídeo
senzills i presentacions de diapositives a partir del material en
el seu telèfon, que pot ser una cobertura en viu. Les peces poden ser marcades amb geoetiquetes dins de l’aplicació, la qual
cosa permet que el contingut favorit sigui més fàcil de trobar.
Els lectors d’El Butlletí es poden descarregar l’eina CLICANT
AQUÍ (de Clases de Periodismo)

The Washington Post comença a
bloquejar als usuaris que tenen
adblockers instal·lats

ta en el lloc per veure com podem involucrar més als lectors que
puguin estar utilitzant bloquejadors d’anuncis”, ha declarat una
representant de la companyia, que ha afegit: “Moltes persones ja
reben el nostre periodisme gratis de forma online, i a llarg termini,
sense ingressos a través de subscripcions o de publicitat, no serem capaços de lliurar el periodisme que la gent que ve al nostre
site espera de nosaltres”. (de Marketing Directo)

Exponential llança la seva nova
plataforma vídeo VDX

Si voleu llegir algun reportatge del Washington Post i teniu
instal·lat algun programari de bloqueig d’anuncis, haureu de
quedar-vos amb les ganes: el mitjà està experimentant diferents
mètodes per bloquejar l’accés dels lectors que tenen instal·lat
algun tipus de adblocker que impedeix veure la publicitat del lloc.
Tot i que el primer que es va fer ressò de la notícia va ser BuzzFeed gràcies als informes de diversos internautes, el diari nordamericà ha confirmat les proves. “Estem fent una prova molt cur-

Exponential, proveïdor de advertising intelligence i de solucions
digitals en display, vídeo i mòbil, llança VDX “Video Driven experiences”, una nova plataforma vídeo que garanteix una con-
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nexió real amb l’audiència mitjançant una mateixa i única experiència de marca independentment del dispositiu.
La plataforma impulsa l’engagement i el reconeixement de
marca gràcies a formats exclusius que empren un procés
d’expansió multi-fase (teasing, revelació i recordatori) 100%
optin (user-initiated), no intrusius (amb aspa de tancament en
cada etapa), garantint la visualització, l’engagement i l’atenció
activa al missatge en diferents pantalles i canals: display, InStream i mòbil. El llançament de VDX tindrà lloc als 22 estats on
Exponential opera. Més informació CLICANT AQUÍ (de Communicate online)

Wuaki.tv permet descarregar
contingut i veure’l sense connexió
El servei de vídeo sota demanda Wuaki.tv ha llançat una nova
característica que permet que els usuaris es descarreguin sèries i pel·lícules perquè les puguin veure sense connexió a internet. D’aquesta manera Wuaki.tv es converteix en el primer
servei a Espanya que ofereix aquesta opció. Aquesta funció
està reservada per a dispositius iOS i Android compatibles. Se-

gons la companyia, l’opció de descàrrega ja està disponible en
més del 90% dels títols, sempre que siguin llogats o comprats
de la videoteca. De moment queda exclòs el contingut inclòs a
Wuaki Selection. (de La Vanguardia)
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Ètica i realitat virtual en l’exercici del
periodisme
Per Rosa Muñoz / Eco Inteligencia

L’ètica periodística es pot veure amenaçada si no aconsegueix
establir codis ètics propis que regulen l’ús d’una tecnologia en
auge com la realitat virtual. Igual que ja va passar amb les xarxes socials, aquesta nova eina al servei de la informació planteja certs reptes per als periodistes. Com establir el límit entre
el que és la notícia objectiva i el que forma part d’una creació
artística?

Els mitjans de comunicació sempre han tingut el poder d’enfocar
un esdeveniment des d’un punt de vista determinat, el que condiciona la percepció que té la població de qualsevol fet. En un
futur pròxim, el periodista va deixar de ser un mer transmissor
d’informació i portarà a l’espectador al lloc on té lloc la notícia
perquè sigui ell mateix qui la visqui en primera persona. No
obstant això, la recreació d’aquesta realitat també és subjectiva
i dóna lloc a plantejar quins han de ser els límits de la informació, què es pot mostrar i què no i fins a quin punt pot fer ús el
productor de la llicència artística.
Thomas Kent, editor de normes d’Associated Press i professor
de la Universitat de Columbia, ha escrit un interessant article
en el qual assenyala la necessitat de realitzar una revisió de la
realitat ètica d’aquesta tecnologia abans que es generalitzi a
les redaccions. En la seva opinió, els espectadors necessiten
saber com volen els productors de realitat virtual que es percebi
el seu treball, què s’ha fet per garantir l’autenticitat i quina part
de la producció és simple suposició.
La Associació de Notícies Online ja ha creat un projecte per ajudar a
crear codis ètics propis per a la realitat virtual. Segons Kent, aquests
haurien de ser els punts a tenir en compte a l’hora d’elaborar-:
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1. Què és real? Per recrear un lloc partint d’una imatge en dues
dimensions, els llocs que no apareixen han de quedar difusos
o aventurar-se a mostrar-encara que no siguin més que meres
hipòtesis? Per ser completament transparents, els productors
haurien d’incloure advertències prèvies sobre quines parts són
reals i quins una simple recreació. Nonny de la Penya, que ha
realitzat un treball sobre els refugiats sirians, assegura que el
seu equip va adoptar tècniques desenvolupades en els documentals per tenir la certesa que alguna cosa que no va ser
capturat amb la càmera és real. Quan es puguin incorporar a
aquest tipus d’experiències sensacions tàctils o fins i tot olors
s’obrirà un debat amb cada nova experiència.
2. La integritat de la imatge. Es podrien mostrar cadàvers,
cossos ensangonats? Què prima, reflectir la crua realitat o suavitzar-? La realitat virtual ha d’assemblar més a Twitter, on qualsevol pot mostrar imatges en brut del que està succeint sobre
el terreny o ha de censurar certs continguts com passa a la
premsa o televisió tradicionals?
3. Oferir diferents punts de vista? Si abans el periodista donava el seu propi enfocament a una notícia, amb les imatges
en 360 graus els punts de vista es multipliquen. Alguns projec-

tes de realitat virtual ja ofereixen la possibilitat de triar diferents
angles de visió perquè l’espectador visqui la notícia des d’on
prefereixi.
4. Quin és l’objectiu? Si la finalitat d’una informació és suscitar empatia en un públic distant, amb la realitat virtual aquesta
qualitat es potencia. Per això els periodistes han de deixar clar
quin és l’objectiu fonamental del seu treball que expliqui per què
van ometre determinada informació.
5. Què passa més enllà de l’escena? Encara que la sensació
que experimenta l’espectador amb la realitat virtual és que es
pot moure lliurement pel lloc, la veritat és que hi ha límits i són
els que marca el productor amb les imatges. L’interessant seria
que s’oferís també un context que expliqui què va passar fora
de l’acció que es mostra.
6. El problema de la privacitat, la necessitat d’advertir els espectadors sobre escenes que poden danyar la seva sensibilitat
o si s’ha de cobrir la mateixa quantitat de temps que va durar
l’esdeveniment original són altres qüestions ètiques que convé
definir.
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El president d’AMIC presenta els
objectius de l’entitat al director
general de Comunicació

la premsa de proximitat i als mitjans digitals; tanmateix, també
es va dialogar de la necessitat de que els pagaments d’aquest
ajuts no es demorin tant en el temps.
Una altre tema que es va abordar en el decurs de la trobada va ser
la importància de que les publicacions s’auditin amb OJD/PGD,
doncs el control de difusió o distribució és un valor que AMIC està
promovent des de fa uns anys entre els seus associats. Finalment
es va tractar sobre la necessitat d’assolir una millora substancial
de la solvència de les dades que ofereix EGM Baròmetre respecte
a les publicacions de proximitat. (de Redacció AMIC)

El president i el secretari general de l’Associació AMIC, Ramón
Grau i Josep Ritort, respectivament, es van reunir el passat dilluns,
14 de setembre, amb el director general de Mitjans de Comunicació,
Antoni Molons, al qual van presentar els objectius i reptes que la
nova junta directiva de l’entitat vol impulsar en aquest nou mandat.
Durant la reunió es va parlar de la necessitat de millorar les
bases de la convocatòria dels ajuts estructurals que afecten

L’IEC crea un espai de diàleg amb
divulgadors i assessors lingüístics
dels mitjans de comunicació
L’Acadèmia Oberta. A propòsit dels mitjans de comunicació és l’espai de comunicació
creat per la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans
per a establir una connexió
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permanent i un diàleg continuat amb els assessors lingüístics
dels mitjans de comunicació i altres divulgadors influents sobre
els usos lingüístics del català. L’objectiu d’aquest espai virtual
és facilitar l’intercanvi d’informacions i opinions i el debat sobre
qüestions de llengua entre l’Acadèmia i els responsables lingüístics dels mitjans de comunicació dels territoris de llengua
catalana. La plataforma està oberta a tot aquest col·lectiu i els
debats són restringits als seus membres. La persona encarregada de coordinar aquest espai és Oriol Camps, col·laborador
de la Secció Filològica.
La iniciativa L’Acadèmia Oberta respon al compromís de la
Secció Filològica de l’IEC d’articular i sistematitzar les relacions
d’intercanvi d’informació amb els col·lectius professionals de la
llengua de tot el territori catalanoparlant que treballen en l’àmbit
de la creació, l’educació i la divulgació. L’objectiu és facilitar
la implicació dels ensenyants, els responsables lingüístics dels
mitjans de comunicació i els escriptors, correctors i traductors
en el procés d’estandardització de la llengua, ja que aquests
tres col•lectius són clau en la difusió de la llengua normativa i,
alhora, una font d’informació molt important que pot orientar els
treballs normatius. (d’IEC)

Les emissores municipals arrenquen
temporada reforçant els informatius
Les emissores municipals viuen aquests dies una gran activitat
amb l’arrencada del nou curs. Les redaccions tornen a funcionar
a ple rendiment després del parèntesi estiuenc, amb el propòsit
de traslladar a l’antena tant la programació habitual com les
novetats. En general, els esforços es destinen als informatius.
Ampliar la durada dels continguts d’actualitat per brindar una
visió més completa d’allò que passa al municipi és un objectiu
compartit per moltes ràdios, que s’intenta fer visible, sobretot,
en el magazín matinal. Els matinals són la marca de la casa de
moltes emissores. Són una referència informativa diària i també
l’exemple més clar de l’estil de periodisme pel qual aposta cada
mitjà.
Les retransmissions esportives del cap de setmana, els espais
temàtics de caire divulgatiu, la música i l’aposta per formats poc
habituals, com la radionovel·la, marquen també aquest inici de
temporada. (de La Xarxa)
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Convocatòria de la primera edició de
la Beca dels Premis Carles Rahola
L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de
Girona i de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha obert la convocatòria de la primera edició
de la Beca dels Premis Carles Rahola, que té com a objectiu
fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines.
La Beca dels Premis Carles Rahola, dotada amb un total de
3.000 euros i de caràcter anual, té dues modalitats: professional
i universitària. La primera, dotada amb 1.800 euros, s’atorgarà
a un projecte elaborat per periodistes col·legiats; mentre que la
segona, dotada amb 1.200 euros, es concedirà a un estudiant
universitari en el marc del projecte de final de grau o màster
que estigui cursant. En els dos casos, el projecte de la recerca
haurà de basar-se de manera principal en els recursos que conté l’ Arxiu Municipal de Girona.
Els projectes es poden presentar fins al 15 de novembre
d’aquest any. Us podeu baixar les bases de la convocatòria
CLICANT AQUÍ (de CPC)
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La premsa davant l’audiència
papallona
Per Mireia Montaña Blasco / COMeIN - UOC

i compromesos. El seu objectiu final és el d’animar els anunciants a invertir-hi més, ja que la publicitat representa un 50%
dels ingressos totals dels diaris tradicionals i fins a un 75% en
el cas dels digitals.

L’auge dels nous mitjans digitals ha provocat una disminució de la
reputació de la premsa escrita ens els darrers anys. Aquesta situació ha promogut que es faci, per primera vegada, una campanya de
comunicació conjunta per reposicionar aquest mitjà al Regne Unit.
Aquesta acció, duta a terme per sis grans grups de diaris (Guardian News & Media, Independent Print, Evening Standard, Mail
Newspapers, Trinity Mirror, News UK i Telegraph Media Group),
compta amb una inversió de 4,2 milions d’euros. La campanya, que es realitza tant en la versió tradicional com l’online
d’aquestes capçaleres, inclou també aquest espot.
L’anunci evidencia les dificultats amb què es troben els anunciants per arribar a impactar el seu públic objectiu, que es mou
en un món multipantalla i és poc fidel a la majoria de suports.
Aquest target és el conegut com audiència papallona. La campanya reivindica el valor de la premsa, recordant que aquestes
capçaleres aglutinen 46 milions de lectors, atents, receptius

Una altra gran problemàtica derivada d’aquests canvis en el
consum mediàtic és l’envelliment de l’audiència d’aquests diaris. Aquesta se situava el 2014 en una mitjana de més de 50
anys. Els esforços se centren també en aconseguir que les generacions més joves es facin lectores habituals de les seves
versions digitals.
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recordar que l’any 2008 l’audiència de la premsa espanyola havia arribat a un pic de més del 42%, xifra que ha anat decreixent
any rere any. Tot i això, els lectors de diaris acostumen a llegir
més d’una capçalera, essent un 86% d’informació general, un
32% d’esportives i poc menys del 2% d’economia.
La disminució del nombre de lectors ha tingut una gran repercussió en els ingressos publicitaris d’aquest mitjà, greument
afectats des que va començar la crisi l’any 2007. Segons dades
d’Infoadex, la premsa ha perdut un 71% d’aquesta inversió des
del primer semestre del 2007, semestre en què es van invertir
més de 961 milions d’euros.

Si mirem com està el panorama de la premsa espanyola, la
situació és igual o encara més dramàtica, sobretot pel que fa a
l’audiència. Les dades d’AIMC Marcas 2014 constaten que el
mitjà de comunicació més ben valorat per la població espanyola és internet (41%), seguit de la televisió (29%). La premsa
només aconsegueix un 6% de les respostes.
Segons l’EGM, durant l’any mòbil octubre 2014-maig 2015,
menys del 30% de la població llegia habitualment el diari. Cal

Segons l’AIMC Marcas 2014, els lectors afirmen triar la seva
capçalera, sobretot, en funció de la seva “objectivitat i imparcialitat” (en un 24% de les respostes). Aquest mateix estudi mostra que, tot i que la població és una gran consumidora d’altres
mitjans, encara és la premsa la que genera més confiança a
l’hora d’informar-se. Quan es pregunta sobre “quin és el mitjà
on trobar informació més fiable i creïble”, els diaris se situen al
capdavant amb un 34% de les respostes, seguits de lluny per
internet amb un 23%.
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Així doncs, tot sembla assenyalar que la gran i difícil tasca dels
editors de diaris es troba en un redisseny del seu model de negoci, que potenciï els seus suports digitals, però sense perdre
aquesta confiança que s’han guanyat al llarg de tantes dècades
d’esforç.
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La nova vida de les revistes
Per revista Anuncios (editorial)

Un cop d’ull superficial als quioscos i a la resta d’establiments
que venen premsa al nostre país, fins i tot durant els pitjors
anys de la recent crisi econòmica, posaria davant dels nostres
ulls un alt nombre i una notable varietat de títols de revistes. El
colorit i ampli panorama podria ser pres, per l’observador inexpert, com un raonable símptoma de bona salut sectorial i com
un desmentiment rotund a la tan portada i duta crisi del paper.
Però la presència i rellevància que malgrat tot continuen tenint
les revistes en la vida dels espanyols (són llegides per 15,4
milions de persones, segons les últimes dades d’EGM), no per-

meten obviar, en un examen mínimament atent, el molt difícil
període pel qual ha travessat el medi des de l’any 2008, afectat
per la recessió econòmica i el profund canvi en els hàbits de
consum de continguts editorials ocasionat per la transformació
digital, en el marc del qual les revistes han tingut dificultats per
trobar un model atractiu de presència a internet.
Les recents xifres d’inversió en el mitjà publicades a l’Estat espanyol, relatives al primer semestre, parlen d’un increment general del voltant del 7%. Les revistes, que al llarg dels últims
anys han vist com la seva facturació publicitària s’erosionava
contínuament (han perdut gairebé 400 milions d’inversió des de
2008, segons Infoadex), semblen haver tocat fons, encara que
ni de lluny es pugen amb claredat al carro de la recuperació:
d’acord amb InfoAdex, la seva evolució en el primer semestre va
ser d’una pujada del 0,4%, i segons I2P, d’un descens del 2,2%.
No obstant això, aquesta atonia en les xifres d’inversió, endolcida per la relativa estabilitat en difusió i audiència, no ha impedit al sector iniciar el que podríem anomenar una nova vida.
Assumides la importància i possibilitats de contacte amb els
lectors dels suports digitals (en què la inversió publicitària creix,
d’altra banda), i a la calor de la recuperació econòmica, aquest
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any 2015 està sent escenari d’un cert nombre de llançaments
per part dels grans grups, tan prudents en els últims temps, el
que sens dubte és un molt bon símptoma. Esperem que aquest
signe de vitalitat empresarial trobi adequada resposta a lectors
i anunciants.
I esperem també que aquestes revistes, i els títols més veterans, tinguin èxit en la recerca de la fórmula que els permeti
atreure i conquistar al proverbial lector hiperconnectat i dispers
del que tothom parla, així com a un anunciant que en gran part
les ha abandonat. La força de les seves marques; la seva capacitat per proporcionar a qui les llegeix un moment especial i
íntim, si val l’expressió; el seu potencial en l’ecosistema multiplataforma que s’ha desenvolupat i, sobretot, la possibilitat que
tenen, en un món obsessionat pel contingut, d’explicar històries
d’una manera única, poden ser alguns dels actius que les salvaguardin i les facin prosperar en aquesta nova situació.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA	

EN PROFUNDITAT

El Butlletí de l’amic
actualitat	comunicació digital

PUBLICITAT I MÀRQUETING	NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA	

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ REPORTATGE
Contingut duplicat. Eines i consells
per detectar-ho
Per Miguel Florido / Marketing and Web 10

Pensa que en WordPress és molt fàcil que t’aparegui més d’un
contingut amb tota la pinta de ser duplicat, o el que és el mateix, si
tens un Bloc o un petit diari digital hauràs de prestar especial atenció a mantenir a ratlla tot el contingut que tinguem duplicat perquè
no afectin negativament al teu posicionament en cercadors.
Intentem acabar definitivament amb el contingut duplicat de
qualsevol Bloc, diari digital o lloc web, establint unes bones bases per intentar mantenir-lo en el futur sempre a ratlla.
Començarem amb una cosa molt senzilla i que constitueixen
aspectes bàsics d’una bona configuració del nostre blog per
evitar l’aparició del tan poc desitjat contingut duplicat.

Què és el contingut duplicat? El contingut duplicat normalment
fa referència a fragments de continguts en diversos dominis que
coincideixen totalment o que són molt similars. En la majoria dels
casos, aquest contingut es produeix sense que hi parem d’això.
El contingut duplicat és un dels llasts més incòmodes que poden tenir qualsevol lloc web i que poden afectar negativament
al teu SEO. Si tens un bloc a WordPress et diré que hi ha 1001
formes que estiguis acumulant contingut duplicat.

13 consells bàsics per eliminar el contingut duplicat
1.- URL Canònica. Tria el domini que vas a utilitzar amb o sense
www, i comunica-li a Google a través de Google Webmaster. Recorda que has d’afegir el lloc amb i sense www i validar la propietat de tots dos dominis, perquè d’aquesta manera et permeti triar
entre un dels dos. Aquest és la forma més comuna de generar
contingut duplicat, i una de les més nefastes per al SEO.
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queting de continguts que facis estiguin relacionats amb algunes d’aquestes.
Un error molt habitual en el mal ús de les etiquetes és tenir de 50
a 100 etiquetes amb un o dos articles per etiqueta, cosa que no
té cap sentit.
4.- Una estructura d’enllaços interns poc coherent.
Podeu fer una prova per veure si la URL és canònica fent una
cerca a Google amb “site: nom-de-domini.extensió”, tal com podem veure a la imatge, però utilitzant el format que no hem triat.
2.- Un únic editor. Si ets l’únic editor del bloc has de saber que
estàs generant informació duplicada, això es pot corregir fàcilment si marquem la casella d’autor “noindex, follow”, i d’aquesta
forma li diem al cercador que no indexi aquesta pàgina. Només
has de fer-ho si el bloc està gestionat per un únic autor.
3.- Mal ús i indexació de les etiquetes. Has de saber que les etiquetes no t’ajudaran en el posicionament del teu digital, així que utilitza’l
el menys possible, i sempre que sigui estrictament necessari.
L’ideal és que puguis definir unes 20 o 25 etiquetes, on el màr-

5.- Contingut duplicat en més d’una pàgina. També es tracta d’un error molt habitual, que passa en utilitzar un contingut
parcial o totalment en diverses pàgines del nostre Blog. Això ho
hem d’evitar sempre ja que pot perjudicar a les SERP (SEO).
6.- Categories sense Fites. Les categories són sempre les
grans oblidades d’un Blog, ningú es para a introduir una descripció, ni de bon tros el Meta Títol i la Meta Description, i això
ens pot generar contingut duplicat.
7.- Pàgines d’una mateixa categoria. Per solucionar-ho pots
utilitzar els atributs HTML rel = “next” i rel = “prev” per assenyalar la relació existent entre adreces URL concretes, és el que es
coneix com a contingut paginat.
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En el següent vídeo t’expliquem com funciona. CLICA AQUÍ
8.- Meta Títol Duplicat. Aquest és un dels casos més habituals
de trobar aquest contingut pel fet que més d’una url utilitzen el
mateix Meta Títol.
9.- Meta Description Duplicat. Igual que l’anterior, és bastant
freqüent, i hem de solucionar-ho escrivint una descripció única
per a cada element que indexarem al cercador.
10.- No indexes el que consideris poc rellevant del teu Bloc.
Si marques la casella de nofollow en aquells elements que no
tenen importància en el nostre blog, estaràs reduint en gran
part les possibilitats de generar contingut duplicat.
11.- Contingut duplicat extret d’un tercer. És aquell contingut
que copiem parcialment d’altres web i el publiquem al nostre
blog, ho hem d’evitar sempre que ens sigui possible.
12.- Sindicació. El problema el tenim quan enviem els nostres
continguts perquè es publiquin per RSS en altres llocs i en lloc
de publicar-se de forma parcial es fa de forma total.

13.- Plagi del nostre Blog. Per resoldre algú que ens plagia
un contingut totalment el que podem fer és enviar-li un email
perquè elimini el contingut o perquè posi un enllaç, això ajudarà
al cercador a detectar el contingut original.
Si ha transcorregut un temps raonable i no reps cap resposta,
pots sol·licitar a Google que elimini la pàgina infractora presentant una sol·licitud basada en la llei nord-americana de protecció dels drets d’autor (Digital Millennium Copyright Act, DMCA).
Com detectar el contingut duplicat?
Detectar quants continguts tenim duplicats al nostre bloc és
una tasca difícil i per a la qual obligatòriament necessitarem
recolzar-nos en eines que ens ajudin a trobar-lo, per exemple
Virante Tools o bé Google Webmaster
Conclusions
• Utilitza títols i descripcions únics per a cada entrada o pàgina
del teu Bloc.
• El text de cada pàgina ha de ser un contingut 100% original.
• Inclou en el teu sitemap únicament la versió canònica.
• Quan copiïs contingut d’un altre cito, sempre has de citar la font.
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• Dedica una hora a la setmana per utilitzar detectar i eliminar
totes les duplicitats de contingut.
• Revisa mitja hora a la setmana a detectar i eliminar els enllaços trencats, ja siguin interns o externs.
• Recorda no obsessionar-te amb reduir al 0% el contingut duplicat, la majoria de llocs a Internet tenen d’un 10 a un 20% de
contingut duplicat.
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L’estrany forat de la informació per a
jubilats a Espanya
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

Els mitjans dedicats a persones amb més de 50 o 60 anys han
constituït un pol molt potent de difusió i de beneficis en molts
mercats avançats. Als EUA les seves audiències són encara
prodigioses. Però en els últims anys aquests mitjans semblen
haver arribat a un sostre i han començat a redefinir. A Espanya
es dóna la curiosa paradoxa que tot just existeixen i les poques

publicacions que hi ha es mantenen en audiències molt modestes, en agut contrast amb els nou milions de pensionistes que
hi ha a Espanya.
A la veïna França hi ha dos mitjans amb molt potents audiències. El primer és “Pleine Vie”, propietat de Mondadori, que
després de superar àmpliament el milió d’exemplars imprès, ha
anat retrocedint fins tot just arribar als 900.000 exemplars al
mes. Ara acaba de reestructurar-se amb una nova fórmula més
pràctica, amb una secció molt potent dedicada a la salut, que
totalitza 24 pàgines de la revista en paper, amb un plantejament
d’experts i especialistes.
Mentre que “Pleine Vie” està dirigida essencialment a un públic femení, la seva competidora, “Nostre temps”, es dirigeix a
un públic més generalista. La seva tirada està al voltant dels
800.000 exemplars. Ambdues compten amb potents portals
web.
A Espanya hi ha un estrany buit. “Senda Senior”, del Grup Senda, pretén ocupar aquest nínxol, però les seves audiències estan molt lluny de les que serien lògiques en un país amb més
de nou milions de pensionistes. Fa alguns anys, el Grup Júbilo
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va aconseguir certa repercussió, però des que el va comprar el
Grupo Planeta va començar un declivi que va acabar en tancament. El mitjà digital que aconsegueixi situar-se amb força en
aquest enorme nínxol podria trobar-hi una mina d’or.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA	

EN PROFUNDITAT

El Butlletí de l’amic
actualitat	comunicació digital

PUBLICITAT I MÀRQUETING	NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA	

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ dossier
Actualitat, contingut visual, qualitat i
diversió, claus de l’èxit de les revistes
digitals
Per Marketing Directo y Anuncios

És consumidor habitual de revistes? Només cal fer una ullada a
qualsevol quiosc o navegar uns minuts per la web per adonarse de la cada vegada més ingent oferta amb la qual els lectors
poden trobar-se.
Els internautes poden trobar multitud de revistes i publicacions
online sobre aquells temes que els interessen. Però la gran pregunta que sorgeix és: Què és el que realment fa que un lector es

decanti per una o altra revista? La resposta la trobem en l’últim
estudi elaborat per la Associació de Revistes d’Informació (ARI)
i la consultora PwC, recollit per Anuncios.
D’acord al mateix trobem quatre factors principals que inclinen
(o no) la balança de l’usuari a l’hora d’escollir una determinada
revista. Parlem de la informació d’actualitat (77%), imatges, fotografies i vídeos (47%), contingut de qualitat (45%) i diversió
(44%). Unes dades que resulten de gran ajuda per a agències
de mitjans i anunciants a l’hora de seleccionar els millors suports amb els quals aconseguir arribar a les audiències que
realment els interessen.
Crida l’atenció que els motius que porten els usuaris a llegir una
determinada revista o una altra varien en funció de les dades
demogràfiques. Partint d’aquesta premissa, l’estudi revela que
la principal motivació que porta a les dones a llegir una revista
són les imatges, fotografies i vídeos (53%). Si atenem als homes, el factor decisiu a l’hora de posar tota la seva atenció en
una revista el trobem en la informació de qualitat (55%).
L’estudi centra part de la seva anàlisi en els internautes més
actius a la xarxa (aquells que empren més de quatre hores
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diàries). Aquests valoren de forma més cridanera els atributs
amb què compten les pàgines web per sobre dels usuaris ocasionals (menys de 30 minuts diaris).
Publicitat
Atenent a aquestes afirmacions, dins del grup de dones més
actives ens trobem que el 80% busca informació de qualitat en
les revistes mentre que dins de les usuàries més ocasionals el
percentatge es redueix fins al 64%.
En el cas dels homes la recerca d’informació de qualitat es presenta com l’atribut més rellevant (64%) entre els usuaris més
actius mentre que en els ocasionals descendeix fins al 47%.

vista de la qualitat, l’interès i la credibilitat, les revistes aconsegueixen obtenir una millor puntuació que la reportada per la
premsa. Parlem d’una nota de 4.0 (sobre 5) enfront d’un 3,9
respectivament.
En el cas de la valoració de les imatges gràfiques les revistes
tornen a posar-se per davant de la premsa: 4,2 punts enfront
de 3,8. Cal destacar que, atenent a aquest barem, en el cas de
les revistes la puntuació s’incrementa fins als 4,4 punts entre
els usuaris de tauletes. En tercera posició apareixen les xarxes
socials amb una nota de 3,7 punts.
La publicitat en les revistes digitals

Continuant amb l’estudi trobem que una altra de les variables analitzades en el mateix fa referència als factors que influeixen a l’hora
de ser o no lector assidu així com subscriptor de revistes en paper.
“La qualitat i la marca són factors de motivació majors per consumir
web. Entre els no lectors ni subscriptors de paper destaca com a
factor de motivació l’actualitat de la informació “, recullen en l’estudi.
Crida l’atenció que a l’hora de valorar els continguts que podem
trobar en els diferents mitjans online, si mirem des del punt de

L’estudi dissecciona, a més, com és percebuda la publicitat per
part dels lectors de revistes en línia. Aquests concedeixen a
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aquesta publicitat una nota de 3,3 punts sobre un màxim de 5.
Per sota queden la premsa i les xarxes socials amb 2,9 punts.
Esmentar que en l’anàlisi de la publicitat en revistes digitals
no s’aprecien diferències entre les valoracions aportades pels
usuaris més actius i els ocasionals. És més, el 77% dels lectors
respon que les pàgines web de les revistes són suports prou
bons per a les marques premium.
Però, quins resultats aconsegueix aquesta publicitat? Les dades de l’estudi aclareixen que visitar el web de la marca que
s’anuncia és l’acció que més realitzen els usuaris de pàgines
web de revistes (83%). Per darrere queda apuntar-se a algun
tipus de promoció (el 64%) i recomanació d’un determinat producte o marca (51%).
Una de les conclusions a les que arriba és que les temàtiques
escollides pels lectors varien molt marcades per les diferències
de gèneres. Bellesa i moda (83%) i estil de vida i tendències
(68%) són els temes favorits entre les dones. En el cas dels
homes esport i motor (54%) i divulgació científica (48%) són els
temes més consultats.

Atenent als hàbits de consum d’aquest tipus de formats veiem
que un 32% dels usuaris llegeix més de tres revistes en suport
digital destacant que un 72% es decanta pel format web enfront
dels fitxers en PDF o les apps.
Fins a un 63% d’aquests comparteix els continguts d’aquestes
revistes en les xarxes socials. El 56% segueix a aquestes
publicacions en Facebook mentre que un 38% fa el mateix a
Twitter. Finalment, el dispositiu predilecte per al seu consum
és l’ordinador (62% dels homes enfront del 53% de les dones)
cridant l’atenció que el mòbil no s’utilitza en excés tot i que és
majoritari en el sector femení.
Els planificadors de mitjans atorguen una valoració positiva
als resultats de l’estudi assenyalant factors com l’afinitat, prescripció i contribució a la millora de la imatge de marca com a
principals elements. A més exposen que les revistes presenten
un gran poder de prescripció (valoració de 4 sobre 5) sent al
costat de la publicitat exterior dels suports on els usuaris perceben la publicitat com menys molesta i millor integrada en els
continguts.
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Bloquejats

Per Joan Francesc Fondevila Gascón / Cat.econòmica

La major part de continguts de les diverses plataformes tecnològiques són l’essència de la Societat de la Banda Ampla. La indústria de continguts tracta de crear fórmules per monetizarlos,
però això no és senzill. I ho és menys arran de la generalització
del bloqueig d’anuncis.
AdBlock Plus i empresa informativa (digital) són un oxímoron.
La pràctica del bloqueig de publicitat a Internet s’ha generalitzat,
per pànic dels creadors de continguts. Els més de 350 milions
de descàrregues del programa satisfan al lector, fart en ocasions

de publicitat intrusiva, però enerven els mitjans de comunicació,
damnificats amb fins a un 40% de pèrdues econòmiques.
Com el programa és legal i es descarrega voluntàriament, les
opcions de les empreses de continguts són molt limitades o
quasi nul·les. El fenomen s’estén intercontinentalment entre
els millenials, i a França un 30% d’internautes els utilitzen. En
el cas dels Estats Units, prop d’un 20% d’internautes es resisteixen a la publicitat. I els països més afectats? Doncs els
Països Baixos i Alemanya, amb un 40% de bloquejadors. Això
va causar que els editors alemanys decidissin demandar al bloquejador líder en considerar-ho una pràctica contrària a la competència. No obstant això, un jutge va dictaminar que el cultiu
del bloqueig és legal.
El drama per als monetitzadors de continguts és que el bloqueig es trasllada al mòbil. Augmenta la quantitat d’operadors
mòbils que es plantegen bloquejar la publicitat en les seves
xarxes per tal de cauteritzar el pandomini de Google, AOL o
Yahoo!, que s’estarien aprofitant, com a Over the Top, de la
banda ampla dels operadors. Com AdBlock Plus disposa del
seu propi navegador mòbil per Android, la soga estreny encara
més el coll dels continguts.
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Aquests moviments són el resultat de la saturació publicitària.
El outbound màrqueting i el inbound màrqueting semblen condemnats a un escenari similar. Per evitar perjudicis, els mitjans
han de buscar noves relacions comercials amb el lector, com el
social journalism commerce. La creació de sòlides comunitats
homogènies de lectors, amb gustos similars i oberts a publicitat específica, s’eleva com una solució adequada. Alternatives
com el desviament dels anuncis al correu electrònic en cas de
subscripció freemium aporten a l’editor una base de dades susceptible d’esdevenir comunitat. El contingut patrocinat va en
aquesta línia. Es tracta d’estratègies comunicatives per evitar
un bloqueig que, a la llarga, pot ser letal.
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