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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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La premsa mundial demana a 
Facebook que eximeixi al contingut 
periodístic de la seva consideració de 
“publicitat política”
Per WAN-IFRA

WAN-IFRA i altres sis organitzacions de mitjans -que represen-
ten a més de 20.000 editors de mitjans i professionals en més 
de 120 països de tot el món- s’han unit per expressar la seva 
preocupació per la nova política d’anuncis de Facebook que 
qualifica el periodisme de qualitat d’apologia política i inclou 
aquest contingut com a publicitat política. Els editors expliquen 

que Facebook “soscavarà el paper del periodisme com a quart 
poder i legitimarà el contingut no periodístic a tot el món”. 

Les associacions de mitjans que representen a diaris, cade-
nes de televisió, revistes i periòdics digitals,  que donen feina 
a periodistes a tot el món, han enviat una carta al CEO de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, instant a la plataforma a eximir-los 
de aquesta política que considera el contingut periodístic que 
informa sobre política com “anuncis polítics”.

Les associacions ofereixen tres recomanacions com a part d’un 
procés per alliberar el contingut periodístic de l’arxiu públic de 
publicitat política. Encara que aquestes recomanacions no exi-
meixen de cap manera a Facebook de la seva responsabilitat 
pels problemes creats per la seva plataforma, sí que ofereixen 
aportacions crítiques de la indústria per ajudar a identificar so-
lucions raonables i escalables, treballant al costat d’una coalició 
d’associacions que ja han dedicat temps a aquest problema.
Per Michael Golden, president de l’Associació Mundial de Pe-
riòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA): “Facebook ha de 
reconèixer el valor del periodisme creat pels mitjans de co-
municació independents i respectar el paper fonamental del 
periodisme en el suport a les societats de tot el món”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El president i CEO de News Media Alliance, David Chavern, 
ha escrit que: “La nova política de Facebook, que consisteix a 
catalogar el contingut periodístic com a apologia política, podria 
causar un dany irreparable a la indústria dels mitjans de comu-
nicació. Estem proposant col·lectivament una solució viable per 
a tothom.”

Per Jason Kint, CEO de Digital Content Next: “Els editors pre-
mium i els anunciants inverteixen cada dia temps i recursos per 
generar confiança entre els seus audiències. Facebook segueix 
soscavant les marques premium d’editors i anunciants per igual 
amb pseudo mesures per netejar la seva plataforma.”

Alfredo Carbajal, president de Asne i editor en cap del Dia a 
The Dallas Morning News, afirma: “Catalogar de contingut po-
lític notícies legítimes basades en fets, no només farà malbé 
el periodisme independent, sinó que també confondrà a una 
societat que està sent bombardejada amb contingut creat per 
advocar per bàndols ideològics en detriment de la veritat.”

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a:
www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

ABRIL
eSHOW - eFINTECH - 
DRONESHOW
11 - 12/04    
Fira i Congrés Professional 
d'E-commerce i Digital 
Marketing. Exposició sobre 
Solucions Tecnològiques 
Innovadores per a la Banca i les 
Finances. Fira i Congrés sobre 
Drons

III CONGRÉS LIVE-MED
11 - 12/04    
Actualització Clínica de 
Patologies per a Metges de 
Família

SALÓ INTERNACIONAL DEL 
CÒMIC DE BARCELONA 
12 - 15/04

ALIMENTARIA
16 - 19/04    
Saló Internacional de 
l'Alimentació i Begudes

HOSTELCO
16 - 19/04   
Saló Internacional de 
l'Equipament per a Restauració, 
Hoteleria i Col·lectivitats

JOBarcelona
17 -18 /04   
Congrés Internacional 
d'Ocupació i Orientació 
Professional per a Universitaris i 
Titulats
SMART CITY EXPO 
CASABLANCA
18 - 19/04    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents. Casablanca 
(Marroc)

B-TRAVEL
20 - 22/04    
Saló de Turisme

BARCELONA BRIDAL FASHION 
WEEK
23 - 29/04
Desfilades de Col·leccions de 
Moda Nupcial. Saló Professional 
de la Moda en Vestits de Núvia, 
Nuvi, Festa, Comunió, Cerimònia 
i Complements

SMART ISLAND CONGRESS 
23 - 24/04    
Congrés Internacional d’Illes 
Intel·ligents. Calvià (Mallorca)

MAIG
ISEV 2018 
02 - 06/05    
Reunió Anual de la Societat per 
a la Investigació de Vesícules 
Extracel·lulars

BEBÉS & MAMÁS
05 - 06/05
Saló de la Futura Mare, Nadó i 
Noves Famílies

HISPACK
08 - 11/05
Saló Internacional de 
l'Embalatge

FOODTECH BARCELONA
08 -11/05   
Saló Internacional de 
Maquinària, Tecnologia, 
Processos i Ingredients per a la 
Indústria Alimentària

HANDMADE FESTIVAL 
BARCELONA
11 - 13/05   
Una Experiència Única del Do it 
Yourself

FERIA ALIMENTOS CUBA
22 - 24/05
Fira internacional d'Alimentació, 
Equips i Tecnologia. La Havana 
(Cuba)

 BIZBARCELONA 
30 - 31/05   
Solucions per a Pimes i 
Emprenedors  

19th EFORT CONGRESS 
BARCELONA
30/05 - 01/06   
Congrés de la Federació 
Europea d'Associacions 
Nacionals d'Ortopèdia i 
Traumatologia  

JUNY
S.I.L.
05 - 07/06
Saló Internacional de la 
Logística i la Manutenció

SÓNAR 
14 - 16/06
Festival Internacional de Música 
Avançada i New Media Art de 
Barcelona

WOC - WORLD 
OPHTALMOLOGY CONGRESS
16 - 19/06
Congrés Mundial d'Oftalmologia
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Quines empreses controlen els 
mitjans de comunicació?
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia – i AEC
  
L’ecosistema mediàtic cada vegada és més gran i enrevessat, so-
bretot a mesura que entren en joc nous actors com les companyies 
tecnològiques. Repassem amb infografies i mapes interactius qui-
nes empreses estan darrere dels mitjans a Espanya i Estats Units.

Darrere de cada capítol d’una sèrie, de cada connexió a que 
fem a Netflix, de cada canal que passem durant una sessió de 
zàping i de cada pàgina d’un diari hi ha un entramat d’empreses 
que es retroalimenten entre si fins a crear una tela d’aranya 
que configura el panorama mediàtic. Perquè en el món de la 
comunicació hi ha rivalitat, però a nivell empresarial ha més 
companyerisme de l’esperat. No obstant això, tot just un grapat 
d’empreses es reparteix l’ecosistema, on fins i tot els nous ac-
tors comencen a participar en un joc d’aliances i participacions 
a què hem decidit seguir la pista. I t’ho expliquem.

Fins ara hi havia una frontera clara: distribució i continguts. En-
tre les primeres es solien situar les telecos i entre les segones, 

canals de televisió o editors tradicionals. Però Internet ho ha 
canviat tot, fins al punt que molts distribuïdors ja tenen i produei-
xen els seus propis continguts. A Espanya, un exemple clàssic 
és Movistar+, que ja inverteix més d’un centenar de milions 
d’euros a l’any en produir pel·lícules i sèries. Als Estats Units, 
de moment, només Comcast se situa en un pla similar, encara 
que els seus principals competidors ja tenen canals de televisió 
i plataformes digitals. El que més destaca és AT & T, Pendent 
de culminar la compra de Time Warner per fer-se amb la CNN, 
els estudis Warner Bros, la cadena-plataforma de streaming 
HBO i fins i tot un percentatge de Hulu, directe competidor de 
Netflix que resumeix com ningú fins a quin punt competidors per 
un mateix usuari-espectador-client són capaços d’integrar-se i 
cooperar per barallar: Comcast, FOX i Disney també tenen un 
tros cada un, tot i que el millor situat per controlar la plataforma, 
nascuda de la col·laboració de diverses cadenes privades nord-
americanes, és precisament Disney gràcies a la compra d’ 21st 
Century Fox.

El web Recode ha publicat un mapa del poder mediàtic als Es-
tats Units que tracta de donar una mica de llum sobre un sector 
en ebullició, transformació i creixement, i que donarà molt que 
parlar en els propers anys. Perquè als actors de tota la vida i 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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fins i tot als nouvinguts, nadius digitals, s’uneix l’interès de les 
grans companyies tecnològiques per obrir-se lloc en un mercat 
multimilionari. Ho pots veure a continuació:

A Espanya també hi ha un interessant mapa mediàtic que realit-
za l’agència ymedia vizeum, on es pot observar quines empre-
ses controlen aquest ecosistema i en quins percentatges. Quins 
són els principals grups de comunicació a Espanya?. Qui són 
els seus accionistes? Quins mitjans de comunicació controlen? 
Quant facturen? Aquestes són algunes de les preguntes que es 
poden contestar amb aquest Mapa de Mitjans de Comunicació 
desenvolupat per Ymedia Vizeum, una eina de consulta que ja 
va per la seva novena edició i s’ha convertit en tota una referèn-
cia per als professionals.

El Mapa de Mitjans de Comunicació de 2018 ofereix la  pos-
sibilitat de fer cerques de més de 500 companyies,  així com 
conèixer l’estructura dels principals grups de comunicació i la 
informació sobre facturació de les societats holding i les seves 
filials. El mapa recull un escenari dels mitjans marcat per la crei-
xent expansió del món digital i el desenvolupament del sector 
televisiu, en concret pels operadors de televisió de pagament i 
la televisió digital terrestre. En l’expansió dels mitjans digitals 
s’han inclòs cercadors que posen en contacte els usuaris amb 
la informació, com Google, i altres plataformes tecnològiques, 
com Facebook o Amazon.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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No obstant això, és el mapa 
complet el que ens permet 
passar hores observant quines 
empreses controlen un negoci 
que tot i els problemes econò-
mics i de reputació que pateix, 
continua sent un pilar per a la 
societat i l’eix de l’entreteniment 
de les persones. Com observar-
lo en la seva totalitat requeriria 
diverses jornades completes, el 
millor és que ho explores amb 
tranquil·litat i puguis prendre 
consciència de qui està darrere 
de cada diari que obres. Enca-
ra que no ho sembli, demostra 
les ironies del sector. Els lectors 
d’aquest butlletí poden accedir-
hi a aquest mapa CLICANT 
AQUÍ

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)

al 0 % TAE amb cinema i sèries

per 62,48 €/mes (assegurança inclosa)

1. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que 
acceptin fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. Condicions 
de finançament per al televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Termini: 40 mesos. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sense comissions d’obertura ni 
d’estudi. Import total finançat sense assegurança: 2.199 € (39 quotes de 54,98 € i una última de 54,78 €). Import total finançat amb assegurança: 2.499 € (39 quotes de 62,48 € i una última de 
62,28 €). El finançament per adquirir el televisor es pot formalitzar sense contractar l’assegurança. Durada de l’assegurança: 30 mesos. Consulta altres opcions de finançament a la teva oficina de 
CaixaBank. 2. Promoció i venda oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 31-8-2018. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. 
També disponible amb pagament al comptat. PVP sense assegurança, 2.199 €; PVP amb assegurança, 2.499 €. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions de venda, consulta 
www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador 
de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 
i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions generals, 
particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: 
a) 3 reparacions per anualitat per un import màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de 
més de 5 anys d’antiguitat. c) Si el cost de la reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. 
I ara, pots finançar un televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense interessos ni comissions, 
amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 
I a més, amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3

Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.

AMIC 188X122 FAM CAT.indd   1 7/5/18   13:40
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Aprovada al Congrés la PNL que 
exigeix la no discriminació per 
territori en les tarifes de Correus

La diputada per Burgos, Esther Peña, va defensar la setmana 
passada a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats, 
un PNL socialista sobre la gestió de la societat estatal de Co-
rreus, que va ser aprovada per tots els grups menys pel PP, que 
es va abstenir. Peña va demanar que Correus, una empresa 
pública, “continuï jugant el seu paper de cohesionadora social, 
territorial i econòmica del nostre país prestant un servei públic 
a la ciutadania, empreses i administracions en tots els nuclis de 
població al marge de la seva rendibilitat econòmica”. 

La diputada va demanar que “de manera urgent s’adoptin les 
mesures per corregir els obstacles en relació amb el dret a co-
municar i rebre informació i accés a la cultura, que es derivin de 
la discriminació tarifària que afecta les persones del medi rural 
i ciutats menors de 50.000 habitants, aprovada per Correus per 
a l’enviament de publicacions periòdiques”. A més, Peña va re-
cordar que l’1 de gener es va conèixer l’aplicació d’un augment 
del preu en un dels enviaments postals, el de les publicacions 
periòdiques per als municipis menors de 50.000 habitants (com 
les revistes educatives que trimestralment arriben als col·legis 
), amb un increment del 30%. (Font: AEC) 

Institucions penitenciàries veta La 
Directa

La revista La Directa ha estat intervinguda. El número 451 de 
La Directa -publicat el passat 4 d’abril- incloïa el reportatge “Re-
vifa la lluita dins dels murs”, que explica la proposta de lluita 
col·lectiva que un grup de presos i preses privats de llibertat a 
diferents centres penitenciaris de l’Estat espanyol havien ende-
gat, amb l’objectiu de visibilitzar i denunciar les constants vul-
neracions que pateixen diàriament a les presons. Dos mesos 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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després, i gràcies a un document d’intervenció de correspon-
dència que ens fa arribar l’advocat d’un dels presos, se saben 
els motius pels quals la publicació ha estat “intervinguda. 

Segons la notificació, signada pel subdirector de seguretat 
del centre, el contingut de la publicació “té com a objectiu la 
desestabilització del sistema penitenciari”, i per tant la Direc-
ció del centre “considera no convenient la seua entrega”. Per 
justificar aquesta acció s’empara amb els articles 51.5 de la Llei 
Orgànica Penitenciària i el 128.2 del vigent Reglament Peni-
tenciari. Segons les normatives, les úniques publicacions que 
poden ser vetades són les que “no compten amb depòsit legal 
o peu d’impremta” -que no és el cas de Directa-, o aquelles 
que “atempten contra la seguretat i el bon ordre del centre”. 
El de la Directa és un cas molt clar “d’atemptat contra la lli-
bertat d’expressió i informació del pres perquè no podrà rebre 
una publicació, que es completament legal, per la seva situació 
d’intern”, afirma Iñaki Rivera, director de l’Observatori del Sis-
tema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

El Grup Zeta prepara un nou ERO 
sobre 19 treballadors

Dos mesos després de tancar l’expedient de regulació 
d’ocupació que va executar contra la plantilla d’El Periódico, el 
grup que presideix Antonio Asensio ha comunicat a la plantilla 
de Promoción y Desarrollo Editorial (Prodesa) que va prescindir 
de 19 dels seus treballadors, tal com assegura l’APM. Aquesta 
empresa és l’encarregada de donar serveis a l’àrea de revistes 
del grup que està formada per 53 treballadors. 

Aquest nou ERO del Grup Zeta suposa la reducció d’un terç de 
la seva plantilla que es divideix en dues seus: Madrid i Barce-
lona. La mesura, que està sent estudiada per Zeta, suposaria 
el tancament de l’arxiu del grup i l’acomiadament dels seus dos 
treballadors. A aquests dos acomiadaments se sumarien als sis 
empleats del departament de fotomecànica, vuit treballadors de 
l’àrea comercial i tres d’internet.

Les causes que ha al·legat Zeta són les mateixes que la com-
panyia ha utilitzat en EROs anteriors: raons econòmiques, tèc-
niques i organitzatives. A més, el tancament de Temps i Interviú 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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al començament d’aquest any, seria un altre dels motius, deri-
vats del descens de volum de treball. (Font: Prprensa)

Lliurats els Premis Vinari dels 
Vermuts 2018

La iniciativa, organitzada pel mitjà digital Vadevi, ha premiat 
amb el Gran Vinari d’Or el Vermouth Padró & Co Reserva Es-
pecial de Padró i Família.

El passat dijous 14 de juny es va fer entrega de la 4a edició 
del concurs Vinari dels Vermuts 2018 a l’Institut Pere Mata de 
Reus. A l’acte, presentat per Txe Arana, s’ha fet entrega del 

Gran Vinari d’Or que s’ha atorgat al Vermouth Padró & Co Re-
serva Especial de Padró i Família. Així mateix, també s’han pre-
miat les diverses categories (vermuts blancs, vermuts negres, 
vermuts reserva i vermuts d’altres estils) i la millor vermuteria 
de Barcelona, que ha recaigut sobre el local Senyor Vermut.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per quinze sommeliers 
de l’Associació Catalana de Sommeliers han tastat fins a 50 re-
ferències de vermuts catalans que s’han presentat en aquesta 
quarta edició dels premis.

Els Premis Vinari de Vermuts és una iniciativa de Vadevi, ca-
pçalera associada a l’AMIC i dedicada exclusivament al món 
del vi, i que compta amb el suport de l’Àrea de Promoció de 
l’Ajuntament de Reus, l’empresa Sanmy que elabora els sifons 
Geiser, i la col·laboració de l’Associació Catalana de Sommelier 
i la revista Time Out, que escull la millor vermuteria de Barce-
lona.

Els guardonats d’aquest 2018 són:

Gran Vinari d’Or:
- Vermouth Padró & Co Reserva Especial de Padró i Família
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Categoria de Vermuts Blancs:
- Vinari d’Or: Vermut Blanc Iris, De Muller
- Vinari de Plata: Vermouth Padró & Co Blanco Reserva, Padró 
i Família
- Vinari de Bronze: Masana Bianco, Bodegas Pedro Masana

Categoria de Vermuts Negres:
- Vinari d’Or: Miró Roig, Vermuts Miró
- Vinari de Plata: Vermouth Padró & Co Rojo Clásico
- Vinari de Bronze: Casa Mariol Vermut Negre

Categoria de Vermuts Reserva:
- Vinari d’Or: Vermouth Padró & Co Reserva Especial, Padró 
i Família
- Vinari de Plata: Perucchi gran Reserva Dorado
- Vinari de Bronze: De Muller Vermut Reserva

Categoria de Vermuts d’Altres Estils:
- Vinari d’Or: Montseta Rosat
- Vinari de Plata: Miró Rojo Fusión
- Vinari de Bronze: Vermut de Falset, de la Cooperativa de 
Falset Marçà

Premi Vinari Time Out a la Millor Vermuteria: 
- Senyor Vermut – Carrer Provença, 85 (Barcelona)

betevé difon els continguts informatius 
a la Xina

betevé inicia un projecte pilot per distribuir els seus continguts 
informatius sobre Barcelona a la Xina. Mitjançant un conveni 
de col·laboració amb la Fundació Educativa Xinesa, cedeix els 
seus continguts per ser difosos traduïts i subtitulats en diferents 
xarxes socials utilitzades al país asiàtic. El director de betevé, 
Sergi Vicente, destaca que al mitjà són “especialistes en Bar-
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celona”, però cal que també ho siguin “per altra gent que viu en 
aquesta ciutat”. En aquest sentit, l’excorresponsal de TV3 a la 
Xina remarca que hi ha una comunitat d’aquell país a Barcelo-
na “que parla una altra llengua, però que potser no està prou 
representada als mitjans de comunicació”.

La iniciativa vol actualitzar l’essència de l’Info idiomes, un pro-
jecte en antena de 1998 a 2012 que traduïa els continguts infor-
matius de BTV a una vintena de llengües diferents. Així doncs, 
si la prova pilot amb el xinès té èxit, a finals d’any els continguts 
també es podrien traduir a l’àrab o l’urdú.

Sergi Vicente i el president de la FEX, Zhuomin Ma, van signar 
el conveni de col·laboració divendres al plató d’informatius de 
betevé. A l’acte van assistir diversos representants de la comu-
nitat xinesa a Barcelona, com la cònsol general del país, Lin 
Nan, i professionals de mitjans de comunicació. (Font: Comu-
nicació 21)

Loppacher demana adaptar la llei 
audiovisual catalana al nou marc 
normatiu europeu

El Parlament, el Consell i la Comissió Europea van consen-
suar la setmana passada un text comú sobre la revisió de la 
Directiva de serveis de comunicació audiovisual. Un acord que 
comporta que el nou text “s’hagi aprovat de facto”, en espera de 
les aprovacions formals per part de les institucions europees, 
segons explica el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Davant d’aquesta situació, el president del CAC, Roger Loppa-
cher, considera que caldria adaptar la llei audiovisual catalana 
al nou marc normatiu europeu (que s’amplia a les plataformes 
d’intercanvi de vídeos i als continguts audiovisuals de les xar-
xes socials), així com a la nova realitat social i tecnològica.

La nova Directiva serà formalment adoptada a la tardor, i un 
cop publicada en el diari oficial, els estats membres tindran 21 
mesos per transposar-la a les respectives legislacions. (Font: 
Comunicació 21)
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Premsa Ibèrica fitxa Alex Sopeña 
Després de més d’un any allunyat de la direcció dels mitjans 
de comunicació, Alex Sopeña torna a escena i ho fa per incor-
porar-se al equip de Prensa Ibérica. L’editora responsable de 
capçaleres com Diari de Girona, Regió 7, Levante o El Faro 
de Vigo confia a Sopeña el disseny i ampliació de noves vies 
de negoci. Sopeña es convertirà així en el nou director de des-
envolupament de negoci de Premsa Ibèrica i centrarà el seu 
treball en dos objectius principals: El primer d’ells serà millorar 
el posicionament de les marques regionals i locals que edita el 
grup i que se centra majoritàriament en la premsa escrita; el 
segon serà identificar nous productes i serveis en aquesta àrea, 
orientat tant a digitals com a paper. 

Amb el seu fitxatge per Premsa Ibèrica, Sopeña amplia una ca-
rrera dedicada als mitjans de comunicació. Havia estat director 
de lainformación.com, i abans havia dirigit el diari Què!, on va 
aconseguir el reconeixement per l’estil renovador d’aquesta pu-
blicació. Després va fer el salt a Marca per posteriorment fundar 
lainformación.com. Ara s’obre una nova via de la mà de Premsa 
Ibèrica. (Font: Prprensa)

InFashioner, nova revista setmanal de 
moda per a millennials

Zinet Media, en col·laboració amb Mediaset Espanya, han 
llançat la revista setmanal InFashioner, dedicada a la moda, 
bellesa i estil de vida de la comunitat Millennial. La nova ca-
pçalera, a la venda des del dimecres 13 de juny, costa 1 euro. 
Segons s’explica a la nota de premsa, InFashioner oferirà cada 
setmana informació sobre moda, bellesa i oci a través de pro-
postes pràctiques i un disseny “fresc, dinàmic i aspiracional”. 
Dirigida a la lectora Millennial, la revista s’ocuparà dels temes 
que li interessen, és a dir, “les últimes tendències en moda, com 
aconseguir els looks més cool  de la temporada, què es porta 
en bellesa i els millors consells, l’últim sobre les influencers i 
celebrities a les que segueix, els llocs de moda que no es pot 
perdre, informació sobre les sèries del moment, descomptes en 
marques i molt més... “.

La revista en paper, així com la pàgina web, ve a completar els 
canals d’una nova comunitat de moda, bellesa i estil de vida, 
dirigida a les dones d’entre 20 a 35 anys, i sorgida a l’empara 
del programa de televisió InFashioner a Cuatro, en què les in-
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fluencers més de moda del moment descobreixen “els seus 
trucs, les seves tendències favorites, pecats inconfessables i 
compres imprescindibles”. (Font: Siglo XXI)
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La comunicació en l’era del 
blockchain o una nova forma de 
comunicar
Per Deborah Gray, fundadora i directora de l’agència Canela PR

Si hi ha una tecnologia que està cridada a acaparar titulars en 
els mitjans de comunicació durant aquest 2018, sens dubte és 
el blockchain. La tecnologia de la cadena de blocs ha deixat 
de ser territori específic del sector financer i les seves aplica-
cions s’estan estenent a totes les activitats: tecnologia, comerç 
electrònic, energia, serveis, etc. Per descomptat, la comunica-
ció i les relacions públiques tampoc van a quedar al marge de 
l’anomenada Blockchain Revolution.

Però què és exactament el blockchain i per què està destinat a 
canviar la forma de treballar en pràcticament tots els sectors? 
Com és sabut, la tecnologia de cadena de blocs va sorgir amb 
el desenvolupament del Bitcoin, la moneda virtual nascuda el 
2009 que ha arribat a acumular un valor de més de 300.000 
milions de dòlars a tot el món, tot i no comptar amb el suport 
oficial de cap govern ni autoritat financera. Com és possible?

L’èxit del Bitcoin consisteix precisament en què es basa en 
l’anomenada tecnologia de cadena de blocs o blockchain. 
Aquestes cadenes formen una base de dades distribuïda en 
la qual tots els blocs de dades es validen entre si i no es po-
den modificar després de la seva creació. Per tant, no existeix 
un registre central que es pugui controlar, manipular o alterar. 
Aquesta autonomia, descentralització i fiabilitat són les claus 
que han aconseguit que el blockchain estigui present en cada 
vegada més sectors. I faran que sigui fonamental també en la 
comunicació.

Ús del blockchain en la comunicació i les RR.PP.
És normal que, en el moment actual, ens costi entendre o fins i 
tot intuir les aplicacions que pot tenir la tecnologia de la cadena 
de blocs en sectors com la comunicació o les relacions públi-
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ques (igual que era difícil endevinar l’impacte d’Internet o el Big 
data quan aquestes tecnologies acabaven de sorgir). Potser re-
sulti més fàcil veure-ho amb exemples concrets.

Un primer ús especialment interessant del blockchain és la ve-
rificació de la informació que es difon a Internet. Actualment 
hi ha un gran debat sobre les fake news i l’impacte que estan 
tenint en la credibilitat dels mitjans de comunicació, les plata-
formes de xarxes socials i la comunicació de les marques. Grà-
cies al blockchain, els usuaris podran verificar immediatament 
l’autenticitat d’una informació i la procedència. No hi haurà lloc 
per bulos, rumors, notícies falses o manipulacions, perquè es 
podran desemmascarar amb un sol clic.

De la mateixa manera, el blockchain suposarà un gran avanç 
en la protecció de la propietat intel·lectual, un aspecte que pre-
ocupa tant als consumidors com a les marques. Com els re-
gistres de la cadena de blocs són impossibles de manipular, 
es podrà comprovar fàcilment si una oferta, un producte o una 
pàgina web són realment genuïns i han estat autoritzats per la 
marca corresponent (o es tracta de falsificacions, mercat gris, 
etc. ) Això augmentarà la confiança en les compres en línia i 
suposarà un nou impuls per al comerç electrònic.

En tercer lloc, el blockchain permetrà la supressió d’intermediaris 
entre els emissors i els receptors de les campanyes de comu-
nicació. Les marques (o les agències que gestionin les cam-
panyes en el seu nom) podran pagar directament als usuaris 
a canvi que vegin els seus missatges i tindran la certesa que 
cada euro invertit es traduirà en un impacte real i quantificable. 
S’ha acabat bregar amb falsos influencers o portals amb xifres 
de trànsit inflades. Tampoc serà necessari pagar a companyies 
com Facebook o Google perquè mostrin als usuaris connectats 
continguts de màrqueting que han estat generats per les prò-
pies marques.

Una quarta aplicació interessant de la tecnologia de la cade-
na de blocs és que permetrà una relació més directa amb els 
comunicadors (periodistes, bloggers, prescriptors, etc.). D’una 
banda, les marques i agències podran enviar les seves notes 
de premsa i continguts de màrqueting directament a llistes de 
comunicadors verificades i segmentades amb tot detall. No cal-
drà realitzar enviaments massius per correu electrònic a adre-
ces gairebé anònimes. Per l’altre costat, els comunicadors po-
dran crear continguts i vendre’ls de manera directa als usuaris, 
que els remunerar mitjançant moneda digital a canvi de l’accés 
a la informació.
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Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb 
els altres. Això és el que ens permet avançar. Per això hem 
canviat la nostra forma de fer les coses, basant-nos en
la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la 
nostra energia, podrem crear un futur millor.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
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Finalment, el blockchain també millorarà la protecció de la pri-
vacitat dels usuaris. La seva presència online es concretarà en 
un identificador digital que possibilitarà a cada usuari decidir 
amb quines empreses o pàgines desitja compartir les seves 
dades personals. Quan navegui a Internet, l’usuari també po-
drà bloquejar automàticament tota la publicitat en línia excep-
te la que hagi autoritzat. I si alguna empresa troba la forma 
de burlar aquesta protecció, deixarà un rastre en els registres 
de blocs de dades que permetrà identificar-la i denunciar-la. 
Ciencia ficció o una realitat palpable? Totes les aplicacions del 
blockchain esmentades en aquest article existeixen i estan en 
funcionament en l’actualitat mitjançant plataformes que usen la 
tecnologia de cadena de blocs com Publiq, Monegraph, BAT, 
Mavin, Steemit... Són només alguns exemples de com aquesta 
innovació serà capaç de transformar la indústria de la comuni-
cació i les relacions públiques. La revolució del blockchain tot 
just ha començat.

La relació entre Consumidors i 
Continguts de Notícies

Teads, creador del vídeo outstream i marketplace de vídeo pu-
blicitari número 1 en el món, anuncia els resultats d’un nou es-
tudi internacional, In News We Trust. Es van enquestar a més 
de 16.000 consumidors en vuit països per descobrir les actituds 
i tendències sobre el consum de notícies i la publicitat, en un 
moment en què proliferen les notícies falses. Cal destacar que 
les “fake news” han fet que més del 75% dels enquestats siguin 
més proclius a buscar sites de notícies de qualitat i confiança.

Alguns dels principals publishers de Teads, com Slate, Flip-
board, El Mundo, ESI, Trinity Mirror, Libération, ABC, L’Express, 
Speed, Piemme, Clarin, El País, Der Tagesspiegel, Ströer, 
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Excelsior o El Periódico, creuen fermament en la necessitat 
d’oferir notícies de qualitat i confiança als lectors, a més de 
crear entorns segurs per als anunciants.

Les notícies continuen sent una part important de la vida dels 
consumidors, la majoria dels enquestats llegeixen notícies d’1 a 
5 vegades al dia, sent els mitjans online i la TV les seves princi-
pals fonts d’informació. El consum de notícies es realitza a tra-
vés de tots els dispositius. A Espanya, el 58% dels consumidors 
llegeixen les notícies en els seus telèfons mòbils.

Els mitjans de comunicació s’associen més a conceptes com 
coneixement (36%) i precisió (22%); mentre que les xarxes so-
cials s’associen amb sensacionalisme (28%) i falsedat (26%). 
En preguntar als enquestats fins a quin punt presten atenció a 
les notícies a través dels diferents mitjans; línia i TV van ser els 
que millor capten la seva atenció, amb un 60% i un 52% respec-
tivament, que declaraven prestar molta atenció.

Aquest butlletí us ofereix complet l’estudi In News We Trust. Es 
pot llegir CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

Google subvenciona amb 8,2 milions 
d’euros projectes de mitjans espanyols

Els mitjans de comunicació espanyols han rebut de la Digital 
News Initiative de Google  8,2 milions d’euros entre 2016 i 
2018, el que col·loca a Espanya en el quart país europeu re-
ceptor de fons destinats a mitjans de comunicació, per darrere 
Alemanya, Regne Unit i França.
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Google ha aprovat en aquest lapse de temps 33 projectes es-
panyols. Les inversions s’han dividit en quatre categories: lluita 
contra la desinformació, suport al periodisme local, potenciació 
dels ingressos digitals i exploració de noves tecnologies. 

Els mitjans que han rebut ajudes per part de Google han estat: 
93 Metros, Actividades Digital Media, Colectivo 5w, Corporacion 
Publicitaria de Medios Digitales, Cuonda, Datadista, Diario La 
Grada Ediciones, Editorial Ecoprensa, El Confidencial/Titania, 
Compañía Editorial el León de El Español, eldiario.es, Europa 
Press, Grupo Heraldo/Enneo, Lla voz de Galicia, Minushu, Poli-
tibot Innovación, PRISA, Prodigioso Volcán, Público.es, Quality 
Media Producciones, Sima Applied Technologies, Spain Media 
Magazine, Thinksize, Unidad Editorial.

A la llista s’inclouen tots els mitjans que han rebut suport en 
alguna de les convocatòries des de 2016, per la qual cosa fins 
i tot es dóna el cas de grups que apareixen amb la seva deno-
minació antiga i l’actual, ja que la sol·licitud de cadascuna es va 
fer en diferents períodes i amb el nom oficial en cada moment.

En l’informe que ha fet públic Google, en el qual es recull infor-
mació sobre alguns dels projectes, destaca per a Espanya La 

Voz de Galícia, del qual s’expliquen dos projectes pels quals el 
diari gallec va rebre 350.000 euros per desenvolupar eines que 
permeten als periodistes identificar i publicar històries que són 
més rellevants per a les audiències locals.

Segons explica Tomás García Morán, director dels projectes a 
La Voz de Galícia,  “tot i que hi ha eines disponibles per treballar 
contingut d’històries nacionals i globals, no funcionen bé per als 
periodistes que cobreixen comunitats petites i hiperlocals des 
de mitjans de proximitat”. “Volíem explorar com la tecnologia 
podria ajudar-nos a elaborar un servei de notícies local més 
rellevant”.

“Oient hiperlocal i Community Manager són solucions de pro-
gramari que s’instal·len al telèfons intel·ligents dels nostres re-
porters. L’oient hiperlocal busseja en les xarxes socials i altres 
canals de comunicació, mantenint-nos en contacte amb el que 
gent local està llegint i publicant”. (Font: Laboratorio de Perio-
dismo)
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Informe de Reuters sobre notícies 
digitals: optimisme moderat

L’informe anual de notícies digitals de l’Institut Reuters es va pu-
blicar ahir, dijous, pràcticament a l’hora de tancament d’aquest 
butlletí. Segons un breu comunicat, Nic Newman, investigador 
associat de l’Institut Reuters, l’informe parla sobre persones 
que migren des de plataformes a aplicacions de missatgeria, 
l’impacte potencialment negatiu de l’alfabetització mediàtica en 
la confiança i per què les donacions són una tendència creixent 
del lector.

L’informe d’aquest any conté signes d’esperança per a la indús-
tria dels mitjans després dels brots verds que van sorgir fa 12 
mesos. El canvi està en l’aire amb moltes empreses de mitjans 
de comunicació canviant els models cap a continguts de major 
qualitat i més èmfasi en el pagament dels lectors. L’informe tro-
ba que la transició al contingut distribuït a través de les xarxes 
socials i els agregadors s’ha aturat o fins i tot comença a invertir, 
mentre que les subscripcions augmenten en diversos països. 
Mentrestant, les nocions de confiança i qualitat s’incorporen als 
algorismes d’algunes plataformes tecnològiques, ja que respo-
nen a demandes polítiques i de consumidors per solucionar la 
fiabilitat de la informació en els seus sistemes.

L’informe de l’any vinent serà presentat a la Cimera GEN de 
Lisboa el dijous 20 de juny de 2019. Us oferim l’informe complet 
que acaba de fer-se públic. El podeu descarregar AQUÍ (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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La Vanguardia ultima un sistema de 
pagament per continguts

El director de La Vanguardia, Màrius Carol, ha declarat en el 
Fòrum de la Nova Comunicació, celebrat a Madrid, que el Grup 
Godó (editor del rotatiu) ultima un projecte de web de paga-
ment, que podria definir-se com “univers Vanguardia”, segons 
la informació distribuïda per Nova Economia Fòrum, organitza-
dor del fòrum.

Carol confia que el projecte de pagament pels continguts fun-
cioni a Espanya, ja que ara ja es paga per serveis com la mú-
sica; un canvi, segons ell, que no s’ha produït tant per la legis-
lació com per una modificació en els hàbits dels consumidors. 
En relació al projecte de La Vanguardia va dir que no hi hauria 
de pagar molt, perquè al nostre país es pensa que tot és gratis; 
però, en qualsevol cas “el periodisme de qualitat cal pagar-lo”. 
Actualment, i de forma esporàdica, el diari del Grup Godó ja 
reserva alguns continguts d’opinió per als seus subscriptors. 
(Font: Digimedios)

Instagram supera Facebook com a 
xarxa social preferida entre els joves 
d’Espanya
  
El 24% dels joves espanyols d’entre 16 i 23 anys considera Ins-
tagram seva xarxa social preferida, segons l’Estudi de Xarxes 
Socials 2018 d’IAB Spain. El mateix percentatge es decanta 
per WhatsApp, enfront del tot just 10% que cita Facebook. Tot i 
això, el 60% dels joves utilitza Facebook a Espanya, tot i que és 
23 punts menys que la població general. El 72% usa Instagram, 
que tot i ser la favorita està en ús per sota de YouTube (75%) i 
de WhatsApp (81%). En general ha crescut entre aquest públic 
l’ús de xarxes socials, despuntant Twitch com la que més creix 
en l’últim any. Es mantenen Facebook, snapchat i Twitter, men-
tre que Tumblr ha perdut freqüència d’ús. (Font: Dips)
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La Generació Z prefereix snapchat a 
Facebook
  
Dels nascuts entre 1995 i 2010, l’anomenada ‘Generació Z’ o 
‘Centennials’, el 35% utilitza snapchat, el 32% YouTube i el 15% 
Instagram. Només el 10% es decanta per Facebook, segons un 
estudi del Pew Research Center. El 95% d’aquests adolescents 
té un telèfon intel·ligent o la capacitat d’accedir a un, i fins al 
45% afirma estar “constantment” en línia. Pel 45%, les xarxes 
socials no són ni positives ni negatives, mentre que el 31% creu 
que són positives i només el 24% les veu com una cosa nega-
tiva. (Font: Dips)
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En quina mesura influirà el Mundial de 
Rússia en la inversió publicitària?
Per Marketing News

 
Zenith, agència 
de mitjans pro-
pietat del holding 
francès Publicis 
Groupe, ha elabo-
rat un informe per 
conèixer en quina 
mesura influirà en 
la inversió la pro-

pera celebració del Mundial de Rússia que conclou amb una 
xifra: la disputa del torneig incrementarà aquest any el muntant 
destinat a mitjans en 2.400 milions de dòlars -una mica més de 
2.000 milions d’euros al tipus de canvi actual-.

Aquesta quantitat, d’acord amb la informació oferta per Zenith, 
representa la quantitat neta en la qual s’incrementarà la inver-
sió. Per obtenir-la s’ha tingut en compte tant els diners extra 

que els anunciants gastaran per a aconseguir a les audiències 
del Mundial com les reduccions del pressupost que puguin rea-
litzar aquells que no volen associar-se a la cita futbolística per 
preferir deixar les seves marques al marge durant aquest perío-
de de tan marcada competitivitat publicitària.

Pel que fa a les oportunitats per als anunciants que presenta 
el Mundial de Rússia, l’agència de mitjans destaca la seva co-
bertura televisiva, que reunirà davant de la pantalla a aproxi-
madament 3.500 milions de persones de 200 països. A més, el 
torneig incrementarà les audiències en un període en què sol 
baixar el visionat als països de l’hemisferi nord i que acostarà a 
la televisió a públics que solen ser difícils d’aconseguir a través 
d’ella: consumidors joves, de productes de luxe i audiències de 
mobile caracteritzats per passar més temps fora de la llar i el 
consum de mitjans està més lligat a les noves tecnologies.

A causa de les diferents zones horàries del planeta, al voltant del 
40% de l’audiència potencial estarà adormida quan es juguin els 
partits. Això, per Zenith, vol dir que és probable que els especta-
dors busquin formes alternatives per veure’ls. Mentre que per a 
alguns això pot significar simplement veure partits en diferit, els 
aficionats a aquest esport més joves preferiran gaudir-los a través 
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de píndoles de contingut en les xarxes socials. “Les xarxes socials 
jugaran un paper més important en el visionat de la Copa del Món 
que mai abans”, s’indica en l’esmentada nota, “però en moments 
concrets més que en partits complets”. En aquest sentit, s’espera 
un increment de la inversió en xarxes socials causa de l’interès de 
les marques en unir-se a la conversa sobre el Mundial.

El Mundial de Rússia també generarà trànsit addicional per als 
portals de notícies i esports, així com per als cercadors, de ma-
nera que l’increment de la inversió en internet hauria d’anar més 
enllà de les xarxes socials. És probable així mateix que els diaris 
venguin més exemplars durant el torneig i que les campanyes 
d’exterior relacionades amb el futbol tinguin més rellevància, es-
pecialment en l’entorn dels estadis on es disputin els partits.

Mercats.- Zenith també ha abordat en la investigació les par-
ticularitats de tres mercats. És el cas de Rússia, el país amfi-
trió de l’esdeveniment, la seva inversió publicitària es veurà in-
crementada aquest any en 64 milions de dòlars - 54,2 milions 
d’euros -.

El major impuls en termes d’inversió l’experimentarà la Xina, 
on la competició tindrà un impacte de 835 milions de dòlars en 

la inversió publicitària - 707.300.000 d’euros , o l’1% de la seva 
mercat-. Una dada que, sens dubte, resulta sorprenent, ja que 
la selecció nacional del país no jugarà cap dels partits.

Als Estats Units, tot i que el seu conjunt nacional tampoc hagi 
estat capaç de classificar-se per disputar el torneig, el Mundial 
de Rússia tindrà un impacte en la inversió publicitària de 400 
milions de dòlars - 338 milions d’euros o el 0,2% del mercat-.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Generació X: les tendències del 2018 

La Generació X (perso-
nes entre 35 i 53 anys)  
són professionals molt 
ocupats que tenen un 
gran poder adquisitiu. 
L’informe Generació 
X: les tendències del 

2018, de Global/Webindex, descriu el que es necessita per 
comercialitzar-los amb eficàcia. L’informe examina les carac-
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terístiques, comportaments i actituds definidores de la Genera-
tion X i ens permet esbrinar com participen digitalment aquests 
consumidors?; quins canals de màrqueting són més eficaços 
per aconseguir-los?; com descobreixen i investiguen noves 
marques?.

A diferència dels consumidors més joves, la Generació X no és 
indígena digital. En realitat, però és que es tracta d’un públic 
altament compromès, obert a interaccions significatives i pro-
pòsits a l’espai en línia.
Aquest informe explora també la generació de perfils X i quins 
són alguns dels atributs que defineixen aquesta generació. Les 
tendències i els dispositius que són més importants a aquesta 
generació, i que exigeixen la major part del seu temps. L’estudi 
analitza també el consum de mitjans; la despesa diària en mi-
tjans tradicionals/mitjans digitals, i la seva vinculació al mitjans 
de comunicació social: com està socialment implicada la gene-
ració X amb ells i quines són les seves majors motivacions pel 
seu ús social.

Us oferim complert aquest estudi de Global/Webindex tot CLI-
CANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació 
– foto: Advancement Resources)

El 74% dels internautes consideren 
necessaris els anuncis per finançar 
les webs

AIMC ha tret una nova edició del seu AIMC Q Panell dedicat al 
consum d’internet a l’Estat espanyol del nostre país. El panell 
mostra les opinions dels internautes sobre la publicitat en línia. 
L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels 
individus que tenen accés a Internet i la seva percepció sobre 
aquest tipus de publicitat.

Així, en el treball es pot veure que un 86% dels internautes 
opina que hi ha massa anuncis a Internet. També que un 34% 
dels internautes té instal·lat un bloquejador de publicitat en al-
gun dels seus dispositius d’accés online (PC, Smartphone o 
Tauleta). I també que un 9% dels internautes afirma no comprar 
mai a través d’Internet, mentre que un 32% ho fa, almenys, una 
vegada al mes.
 
Podeu ampliar a bastament la informació CLICANT AQUÍ (Font: 
AIMC)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_1641.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_1641.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_1637.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Cambrils diu no a la publicitat sexista 
Cambrils ha dit no a la publicitat sexista. Es tracta d’un acord del 
ple municipal adoptat per tots els grups polítics del consistori a 
una proposta presentada per l’Assemblea de Cambrils. Segons 
va defensar el regidor Ivan Sanz, “els mitjans de comunicació i 
la publicitat conformen actituds i hàbits socials, creen models de 
conducta i intervenen en la construcció de la identitat. Des de 
que naixem rebem missatges respecte a les normes de com-
portament, els gustos que es consideren propis de cada sexe, 
habilitats, prioritats en la vida, etc. (...). Dins d’aquest panorama 
és imprescindible tenir en compte que alguns anuncis no només 
intenten vendre productes servint-se del cos de la dona com a 
reclam sexual, sinó que directa o indirectament també inculquen 
una concepció del sexe que en nombroses ocasions presenta a 
la dona com una mercaderia. La cosificació és l’acte de presen-
tar o tractar una persona com a un objecte. De manera que la 
cosificació sexual consisteix a presentar o tractar a les persones 
com a objectes sexuals, ignorant les seves qualitats i habilitats 
intel·lectuals i reduint-les a mers instruments d’imatge (...)”.

Per part de l’equip de govern, el regidor de Benestar Social –Jo-
sep Maria Vallès– va fer saber que, “estem compromesos amb 

el dret fonamental de la igualtat. No acceptem publicitat sexista 
a la ciutat de Cambrils”. (Font: Revista de Cambrils)

La Grossa de Nadal té un pressupost 
pels mitjans de 3,4 milions

L’agència García re-
alitzarà aquest any la 
campanya publicitària 
de la Grossa de Cap 
d’Any, sorteig que se 
celebra el 31 de des-
embre. Aquesta agèn-

cia catalana ja té experiència amb l’anunciant públic, perquè 
ja es va encarregar de aquesta mateixa campanya l’any 2016. 
L’any passat va ser Art Cúbic l’adjudicatària d’aquest servei. En 
aquesta ocasió, s’ha imposat en un concurs públic a altres tres 
agències: La Fábrica de Sombreros, Snoop Barcelona i Charles 
Publicitat. En l’apartat de mitjans, és Havas Media la que rea-
litza la gestió de compra de mitjans durant aquest any, amb un 
contracte valorat en 3,4 milions d’euros.
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García va obtenir una puntuació força superior a la seva compe-
tència, en sumar un total de 91,8 punts sobre 100. Va aconse-
guir la màxima puntuació possible en l’apartat tècnic (49 punts), 
en el qual es qualificava els elements d’impacte i notorietat, la 
idea creativa o el missatge. Tot el contrari va ocórrer en l’apartat 
econòmic, on García va presentar l’oferta més cara de les qua-
tre: 212.840 euros sobre un límit de 220.000 euros. És 34.000 
euros superior a la proposta més barata, que va anar a càrrec 
de La Fábrica de Sombreros.

Així doncs, García s’encarregarà de la campanya de la Grossa 
de Cap d’Any, que començarà en una primera fase aquest mes 
de juny amb presència al mitjà exterior, televisió (patrocini de 
la secció d’Esports de l’Informatiu), Internet i punts de venda. 
L’esforç més gran arribarà en els mesos de novembre i desem-
bre, amb accions més destacades en televisió, premsa, ràdio, 
exterior, Internet i punts de venda. (Font: El Confidencial)

Cinc agències formalitzen adjudicació 
de mitjans de DIBA de 3.630.000 euros

Es tracta de la formalització de l’acord marc del concurs de la 
Diputació de Barcelona per a la selecció d’un màxim de cinc 
empresaris per a gestió de publicitat institucional en mitjans de 
comunicació i serveis de publicitat i comunicació, convocat per 
la Diputació de Barcelona/Gabinet de Premsa i Comunicació. 
Està dividit en dos lots i el seu import total és de3.630.000 eu-
ros, IVA inclòs. 

Lot 1: Havas Media Group Spain, Societat Anònima Uniperso-
nal; Carat Espanya, Societat Anònima Unipersonal; Proximia 
Havas, Societat Limitada Unipersonal; Data Planning Espanya, 
Societat Limitada.

Lot 2: Havas Media Group Spain, Societat Anònima Uniperso-
nal; NothingAD Comunicació, Societat Limitada. (Font: Progra-
ma Publicidad)
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Campanya multimèdia de Bankia 
Bankia ha llançat una nova campanya per donar a conèixer el 
servei Bankia Fàcil: un recull de beneficis, com transferències 
immediates, retirada d’efectiu sense targeta, cancel·lació de 
productes sense despeses, i nous serveis de finançament, en-
tre d’altres. L’agència El Ruso de Rocky ha creat una campanya 
on es mostra el costat menys romàntic de professions com la de 
veterinària, astronauta o cantant. 

La campanya es podrà veure a cinemes, televisió, digital, xar-
xes socials, premsa i exterior i té un marcat estil cinematogràfic. 
OMD maneja els mitjans. (Font: Marketing News)

Snoop guanya el compte d’Honda 
Motocicletes

L’agència barcelonina Snoop s’encarregarà dels llançaments 
d’Honda Motocicletes a Espanya, així com de gestionar tot el dia 
a dia amb campanyes online i offline, xarxes socials, esdeveni-
ments, Branded Content i accions de guerrilla. La col·laboració 
entre l’agència Snoop i Honda Motocicletes s’estrena amb el 

llançament de la nova Honda X-ADV, el primer escúter amb es-
perit SUV del món. Per la seva presentació a l’Estat espanyol, 
la campanya compta com a peça principal amb un espot, així 
com una campanya en premsa, revistes, exterior i digital. (Font: 
Control Publicidad)
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Elaboren un protocol de comunicació 
per millorar el diàleg entre ciència i 
societat
Per Servei de Comunicació i Publicacions / Universitat Jaume I

La Unitat de Cultura Científica de la Universitat Jaume I , en 
col·laboració amb el grup de recerca per a la Gestió de l’Ètica i 
la Responsabilitat Social (llir) , han desenvolupat un estudi so-
bre la situació del diàleg entre ciència i societat a Espanya que 
inclou una proposta per avançar cap a un model comunicatiu 
més interactiu i bidireccional que doni resposta a la demanda 
d’una investigació i innovació responsables.
  

L’estudi i les seves propostes es recullen en la publicació El 
diàleg entre ciència i societat a Espanya. Experiències i pro-
postes per avançar cap a la Recerca i la Innovació que recull 
la situació del diàleg entre ciència i societat a Espanya i mostra 
com els centres d’investigació espanyols mantenen una intensa 
activitat de comunicació i divulgació de la ciència.

No obstant això, el model de la RRI planteja la necessitat 
d’avançar més cap a una major participació i interacció i un 
diàleg més directe. “Alguns grups i centres de recerca estan 
avançant ja en aquesta línia incorporant la RRI o aspectes com 
la ciència ciutadana o l’aprenentatge servei. No obstant això, 
encara és una cosa minoritari. Es tracta d’un fenomen molt re-
cent i és previsible i necessari que augmenti en els propers anys 
de cara a avançar cap a una ciència més sostenible i adaptada 
als interessos i valors de la societat”, ha explicat Francisco Fer-
nández Beltrán, coordinador del projecte i codirector del Màster 
en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació.

De cara a afavorir un major diàleg entre ciència i societat, que 
promogui una investigació i innovació realitzades “per” la so-
cietat, però també “amb” la societat, l’estudi planteja un proto-
col de comunicació i una sèrie de bones pràctiques. “Es tracta 

NOVES EINES
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d’afavorir, a través de la comunicació i el diàleg, que les per-
sones afectades per una recerca o una innovació siguin es-
coltades i els seus interessos legítims tinguts en compte. Cal 
respondre, en el sentit de donar resposta a la societat, però 
també en el sentit de respondre públicament del que fem des 
de les universitats i els centres de recerca en matèria de ciència 
i tecnologia”, destaca el catedràtic de Ètica de la UJI, Domingo 
García Marzá.

L’estudi, realitzat amb el suport de la Fundació Espanyola per 
a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, inclou una anàlisi de les accions de comunicació 
i diàleg realitzades pels 70 centres que compten amb Unitat de 
Cultura Científica i de la Innovació a Espanya (Xarxa UCC + i) 
, un estudi de nou pràctiques inspiradores d’implantació de la 
RRI a través de la comunicació, grups de discussió amb dife-
rents col·lectius i entrevistes a experts.

Per assolir els seus objectius, l’estudi planteja accions 
d’informació proactiva com notes de premsa, comunicació en 
xarxes, blogs, webs, transmèdia, correus informatius, conferèn-
cies, tallers, visites guiades, esdeveniments de ciència, etc .; i 
també accions que afavoreixin el diàleg i la participació crítica 

com debats oberts, grups de discussió, grups de treball, ac-
cions de ciència ciutadana, canals de participació on-line bidi-
reccionals, exercicis d’aprenentatge mutu, etc.

Encara que l’experiència en el desenvolupament de la RRI és 
encara incipient a Espanya, de la informació aportada pels res-
ponsables dels diferents projectes que han apostat per aquesta 
via es desprèn, segons explica l’equip d’investigadors, “que la 
incorporació als projectes de accions de participació i diàleg 
amb els grups d’interès permet alinear els processos i els re-
sultats de les investigacions amb les expectatives i interessos 
de la societat, incrementa la cultura científica dels participants i 
possibilita assolir resultats amb més rellevància social i accep-
tabilitat ètica”.  Podeu consultar-ho AQUÍ

El centre anti “fake news” de Facebook 
a Barcelona també lluitarà contra l’abús

El centre de revisió de continguts de Facebook, que estarà ubi-
cat a Barcelona, no només se centrarà en combatre les ano-
menades “mentida news” o “notícies falses”, sinó que també 

NOVES EINES

https://www.amic.media/media/files/file_352_1640.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

revisarà no només contingut que les persones denuncien sinó 
que també treballaran en la prevenció l’assetjament i altres ti-
pus d’abús.

“Estem invertint fortament en més persones i en millor tecno-
logia que ens ajudin a que Facebook sigui tant un lloc segur 
com un espai en què les persones poden expressar diferents 
punts de vista”, afirma en un comunicat Richard Allan, vicepre-
sident de Desenvolupament de polítiques de Facebook, que ha 
confirmat que el centre comptarà amb la col·laboració de CCC 
(Competence Call Center).

Aquest nou centre de revisió s’ubica a Barcelona perquè Face-
book entén que es tracta d’una ciutat que “atreu el talent inter-

nacional i multilingüe”, i s’uneix als equips de revisió de Dublín 
(Irlanda), Hyderabad (Índia), Austin i Menlo Park (Estats Units). 
Els centres de revisió de continguts donen suport global, i els 
seus integrants, abans de treballar en la revisió en temps real, 
reben formació en les polítiques i normes de la comunitat i par-
ticipen en un entrenament guiat per un instructor. (Font: AEC 
– foto-muntatge: La Crònica de Salamanca))

Microsoft compra el més gran 
repositori de programari lliure que 
existeix
Des de 2008, programadors de tot el món han vist en GitHub 
un punt de trobada en el qual entrar en contacte amb altres 
apassionats del programari lliure amb l’objectiu tant de compar-
tir amb el ciberespai les seves creacions, com d’aprendre dels 
millors. GitHub és avui el més gran repositori de codi del plane-
ta, amb uns 80 milions de projectes creats pels seus gairebé 30 
milions d’usuaris. Qualsevol persona pot entrar i descarregar el 
codi que alberga aquesta plataforma: tot és lliure. Tot és de tots. 
I ara tot això és de Microsoft.

NOVES EINES
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La companyia que dirigeix Satya Nadella ha pagat 7.500 mi-
lions de dòlars per GitHub. És la tercera compra més gran de 
la seva història, després de desemborsar 26.200 milions de 
dòlars per LinkedIn en 2016 i 8.500 milions per Skype en 2011. 
I encara que es podria pensar que l’objectiu de Microsoft és 
fer-se amb tot el codi que alberga GitHub, l’empresa ha deixat 
clar que la plataforma seguirà operant de manera independent 
i que, per descomptat, el codi obert seguirà regnant en aquest 
petit paradís dels programadors.

Perquè, la compra? Microsoft ha regnat durant dècades en el 
món digital gràcies a Windows, però l’arribada d’Internet i el 
desenvolupament de la indústria mòbil els va agafar amb el peu 
canviat: si bé la majoria dels ordinadors del planeta segueixen 
treballen amb Windows (gairebé el 90% dels PC del món usaven 
alguna versió de Windows en 2017, segons Stadista), tant el mò-
bil com Internet estan bàsicament dominats per Google, ja sigui 
amb Android (present en el 80% dels mòbils del món, enfront del 
18% d’Apple) o amb el seu cercador (el 92% de les cerques es 
realitzen amb Google, enfront del tot just el 3% de Bing, que no 
obstant és el segon). En dispositius, Apple ha estat durant els 
últims anys la companyia més admirada i innovadora, i juga  amb 
el seu propi sistema operatiu. (Font: Media-tics)

Twitter vol enviar notificacions de 
notícies personalitzades

Twitter va anunciar aquest dimecres una propera incorpora-
ció al seu conjunt de notificacions per a mòbils. És a dir, aviat 
oferirà als usuaris actualitzacions de notícies personalitzades, 
generades sobre la base dels seus interessos. Actualment, 
Twitter ofereix notificacions de notícies, per a aquells que vo-
len mantenir-se actualitzats sobre el que passa a tot el món. 
Aquestes notificacions us faran passar per les notícies basant-
se en els tipus de comptes que segueix el consumidor i el què 
en fa d’elles. Fer un cop d’ull portarà l’ususari a una pàgina 
comissària amb tweets i vídeos relacionats sobre el tema, igual 
que si s’hagués trobat la història a la pestanya Explorar.

De la mateixa manera, també es veuran esdeveniments indi-
cats a la part superior de la línia de temps. Aquests panells 
“Happening Now” ja s’utilitzen per a esports en viu, però ara 
Twitter s’està expandint per incloure les mateixes notícies per-
sonalitzades que proposa informar l’usuari. A la part superior de 
la cronologia, es veuran notícies que resultin rellevants amb els 
tweets i els vídeos que l’envolten.
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Twitter també està actualitzant la pestanya “Explore” per inclou-
re temes en comptes de només un tipus de contingut; és a dir, 
es podran classificar els tweets per entreteniment, ciència... De 
moment, el major inconvenient de la línia bàsica de Twitter és 
la impossibilitat d’ordenar tweets en diferents categories. (Font: 
blog.twitter)
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23 raons per ser (i no ser) periodista
Per Alejandro Agostinelli / Socompa.info

El bo, el dolent, valent i el lleig d’un ofici del que vivim queixant-
nos però que, malgrat tot, mai no podem ni volem deixar. Va 
ser un 7 de juny de 1810, quan Mariano Moreno va fundar La 
Gazeta de Buenos Ayres. Per sort (i per desgràcia) el seu breu 
manual “23 raons per ser (o no ser) periodista, segueix vigent.

1. El dolent de ser perio-
dista és que de vegades 
et toca escriure l’horòscop 
o, pel compromís, quedar 
atrapat en un lloc comú.

2. El millor de ser perio-
dista és que, si obres amb 

sensibilitat, rigor i certa bellesa, ajudes a millorar la societat.

3. El dolent de ser periodista és que, si t’equivoques i no rectifi-
ques, pots enfangar la pista.

4. El millor de ser periodista és que alguns et creuen informat i 
et pots permetre el luxe de convèncer a algú que la teva opinió 
està millor fundada que la d’altres.

5. El dolent de ser periodista és que alguns et creuen informat 
sobre tot i et pregunten coses que no tens la més puta idea.

6. El millor de ser periodista és que, tard o d’hora, comprens 
que la veritat és relativa i difícil d’aconseguir; que com a màxim 
et tocarà descriure el procés que vas seguir per intentar desco-
brir-la, i que la teva no hauria de ser l’última paraula.

7. El dolent de ser periodista és que molts et confonen amb el 
mitjà que et dóna feina.

8. El millor de ser periodista és que et pots refusar a signar 
aquelles notes que corren el risc de ser maltractades o tergiver-
sades pel dolent de la pel·lícula (llegiu l’editor).

9. El dolent de ser periodista és que, víctimes com tots de la 
generalització i dels estereotips, costa lliurar-se de l’estigma 
que com a màxim mereixen mediocres, obedients i mercenaris.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

10. El millor de ser periodista és que pots donar veu als que no 
en tenen, que aquesta sigui escoltada per més persones i dirigir 
el seu clam als que decideixen.

11. El dolent de ser periodista és que de vegades t’il·lusiones 
amb l’impacte que podria tenir la teva investigació i et dones de 
cap contra la mediocritat, la covardia o grups d’interès que la 
poden rebutjar al toc, això quan tens sort i no reps una garrotada.

12. El millor de ser periodista és que la teva sang porta el desig 
de transformar el món amb la paraula.

13. El dolent de ser periodista és que gairebé tots han de treballar 
per a empreses que només volen facturar dient allò que els convé.

14. l millor de ser periodista és que pots dir Prou.

15. El dolent de ser periodista és que si dieu Prou probablement 
hauràs de buscar una altra feina.

16. El millor de ser periodista és que és l’ofici més sociable 
i instructiu del món: necessiteu tot el temps del coneixement, 
l’experiència i la paraula dels altres.

17. El dolent de ser periodista és que vivim a la vora del pecat. 
De vegades, per confondre treball amb missió, ens sentim obli-
gats a pontificar: en comptes d’escoltar i comprendre als altres, 
desbarrem pel costat de la supèrbia.

18. El millor de ser periodista és que, sense saber quines tecles 
estàs tocant, de sobte algunes persones et confessen coses 
que mai li havien explicat a ningú.

19. El dolent de ser periodista és que, potser, escoltis confes-
sions que poden fer mal a altres i no obstant això, perquè són 
veritables o de procedència certa, no et queda altra remei que 
publicar-les.

20. El millor de ser periodista és que ho ets per sempre, no hi 
ha manera de treure’s de sobre les ganes de viure una aventura 
per poder explicar-la o recuperar les veus que altres faran servir 
per escriure la Història.

21. El dolent de ser periodista és que el teu prestigi, un factor 
d’estabilitat dubtosa, no només és el teu capital, de vegades és 
gairebé l’única eina que et permet defensar el teu text.
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22. El millor de ser periodista és que et paguen per divertir-te.

23. El dolent de ser periodista és que per la teva diversió cada 
vegada et paguen menys.

Nous formats, llibertat de premsa i 
blockchain, els temes centrals del 
#WNC18 de WAN-IFRA

El Word News Media Con-
gress de la WAN IFRA ha 
celebrat enguany el seu 
70è aniversari a Portu-
gal. Més de 700 directius 
i editors dels principals 
mitjans de comunicació 

de tot el món van analitzar la setmana passada l’actualitat del 
sector dels mitjans d’informació, la irrupció de nous formats i 
l’estat de la llibertat de premsa al món. El World News Media 
Congress de Portugal ha tingut temes centrals sobre la taula 
com l’actual estat de la Llibertat de premsa al món, llastada 

en països com Mèxic. Després de concedir durant la cerimònia 
d’obertura el Premi Ploma d’Or a la Llibertat de Premsa a Maria 
Ressa, de Rappler, era el torn per discutir, per exemple, sobre 
la recerca d’ingressos a través de subscriptors. Aquest ha estat 
el cas de Jonathan Wright, director general de Dow Jones i The 
Wall Street Journal que ha destacat la importància del contingut 
de qualitat com a millor manera d’atraure nous lectors.

Hi ha formats, que no obstant això ajuden que la gent pagui pel 
contingut. En aquest sentit, s’han exposat tendències relaciona-
des amb newsletters, models fremium i verticals de nínxol per 
part de responsables de mitjans com Le Parisien (França), The 
Washington Post (EUA) o Bild (Alemanya).

Una altra de les ponències ha estat centrada en nous formats o 
estratègies amb les que connectar amb l’audiència. I és que liderar 
una organització de notícies en ple segle XXI requereix un nou en-
focament tant en l’estructura com en la forma de fer les coses. En 
aquest marc, s’han pogut escoltar les experiències de Global Me-
dia Group, The Guardian, USA Today o Schibsted Media Group.

Protagonisme a més per al blockchain que ofereix segons els 
experts enormes possibilitats per a la indústria de mitjans. El 
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seu alt nivell de segmentació i interacció obre una àmplia gam-
ma de possibilitats per als mitjans: des de solucions de paga-
ment per continguts, fins a la monetització directa de l’autor i 
l’assignació de pressupostos publicitaris.

Aquest butlletí us facilita més informació CLICANT AQUÍ  (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació – foto: Good News)

Barcelona rebrà l’Informe anual sobre 
tendències en reputació i gestió 
d’intangibles

Cada any, Corporate Excellence-Center for Reputation Leader-
ship, publica, amb l’ajuda de la consultora CANVAS-Estratègies 
Sostenibles i enguany de Dircom Catalunya, l’informe de re-
ferència sobre la gestió integrada i excel·lent dels actius i re-
cursos intangibles: Approaching the Future. D’aquesta manera 
narren, en cada edició, les principals tendències globals, de 
reputació, sostenibilitat i ètica i bon govern basades en les pre-
ocupacions dels executius de les empreses de la xarxa de Cor-
porate Excellence- Center for Reputation Leadership. Aquesta 
visió privilegiada i experta aporta un valuós mapa dels temes 
que més es tractaran durant l’any, així com la possibilitat de 
contrastar-los amb els estudis més punters i les últimes nove-
tats incloses a la nostra biblioteca de coneixement.

Radar de tendències.- L’Informe estableix una sèrie de ten-
dències i preocupacions detectades en l’entorn empresarial.

Qüestionari a l’alta directiva.- Es pregunta als professionals 
de les empreses membres de Corporate Excellence-Center for 
Reputation Leadership i socis protectors de Dircom, així com 
a experts d’institucions acadèmiques, periodistes i altres ex-
perts dels àmbits de la reputació i la sostenibilitat sobre quines 
d’aquestes tendències i preocupacions són prioritàries per a 
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ells. Això permet establir un mapa de temàtiques que marcaran 
el camí.

Redacció de l’informe.- El mapa de tendències permet ela-
borar un informe que utilitza fonts secundàries per recolzar els 
temes més importants de l’any a través de tendències globals, 
en reputació, sostenibilitat i ètica i bon govern.

Les principals tendències globals de reputació, sostenibilitat, 
ètica i bon govern que conformen el contingut de l’informe de 
referència en aquesta matèria: Approaching the Future: Ten-
dencias en Reputación y Gestión de Intangibles 2018, es pre-
sentarà a Barcelona –de la ma de Dircom Catalunya- el dime-
cres, 4 de juliol, a les deu del matí, al Palau Macaya. Us oferim 
el document CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

Estratègies de pagament per 
continguts

El Laboratori de Periodisme de la Fundació Luca de Tena 
va acollir dilluns el primer webinar del programa de formació 
que es desenvoluparà al llarg de 2018. El webinar va servir 
d’introducció als nous models de pagament per continguts, i va 
abordar tant la necessitat d’adoptar com més aviat un model 
“subscription first” a la premsa espanyola, com els principals dis-
paradors que converteixen lectors a subscriptors o subscriptors 
de pagament: Tipus de continguts que més converteixen, preu, 
utilitat, model de paywall, oportunitat, pertinença... Així mateix, 
es van analitzar les preferències expressades per subscriptors 
actuals sobre quines raons els van animar a subscriure’s.
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El webinar va repassar la importància d’oferir als lectors con-
tinguts i serveis precisos i útils, a més de professionals, que 
els estalviïn temps de recerca d’informació, com ara newslet-
ter, edicions segmentades a grups d’usuaris, edicions-resum, 
aplicacions només amb resums, etc. Es va destacar també 
la importància que les estratègies siguin transversals a tota 
l’empresa i que aglutinin no un, sinó diversos disparadors o 
convertidors al mateix temps.

El webinar parla a bastament dels periòdics locals i regionals, 
dels quals diu que “són una guia a l’hora d’elaborar l’estratègia 
conjunta. Els percentatges refereixen al pes que li donen els 
mitjans inclosos en l’estudi; és a dir, el 20,93% dels enques-
tats, per exemple, indica que el periodisme d’investigació és el 
que, en mitjans locals i regionals, més captació de subscriptors 
aconsegueix, seguida dels articles d’Opinió de persones locals 
molt conegudes (16%) i cròniques esportives d’equips locals, 
13,90 %. 

Estratègies de pagament per continguts per a diaris és un tre-
ball de Lluís Cucarella, sub-director general de Prensa Ibérica 
Digital. Aquest butlletí us ofereix una còpia del document que 
va servir de base al webinar, i que podeu descarregar CLICANT 

AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació – foto: 
Nextidea)

Formació al Col·legi de Periodistes

Introducció a les Xarxes Socials.- Barcelona. Dilluns 18 i 25 
de juny (de 15:30h a 19:30h) - L’objectiu d’aquest programa, 
dissenyat per Jordi Gamell, és proporcionar un bon coneixe-
ment de les xarxes socials des d’una perspectiva global i posar-
lo a l’abast dels participants des d’un punt de vista pràctic.

Webinar: Crea infografies, gràfics i imatges interactives.- 
On line. Dimarts 19 de juny (de 15:30h a 16:30h) - La informació 
en forma d’imatge arriba millor als nostres usuaris. És per això 
que cada cop és més important dominar eines que ens permetin 
fer infogràfics, gràfics interactius i convertir les nostres fotos en 
imatges interactives. En aquest webinar, Sílvia LLombart ens 
ensenyarà a fer servir tres eines fonamentals: Piktochart, Thin-
glink i Infogram.

Com crear la teva marca personal.- Girona. Dimarts 19 de 
juny (de 09:30h a 14:30h) - Tarragona. Dimecres 27 de juny (de 
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09:00h a 14:00h) - La gestió de la marca personal s’ha convertit 
en un element imprescindible per diferenciar-se i especialitzar-
se com a professional de la comunicació. L’objectiu del curs, 
a càrrec d’Àngels Antón, és reconèixer les competències prò-
pies per aconseguir un posicionament diferencial i obtenir les 
bases d’una estratègia personal que doni visibilitat i valor a 
l’experiència i els coneixements de cada professional.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barce-
lona. Dimecres 20 i 27 de juny (de 09:30h a 14:30h) - Aquest 
curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar 
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies inte-
ractives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios 
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.

Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital.- Man-
resa. Dimecres 20 juny (de 15:00h a 20:00h) Barcelona. Dijous 
12 de juliol (de 09:30h a 14:30h) - Una de les estratègies més 
importants en el model de negoci dels mitjans digitals és la de la 
diversificació de les vies d’ingressos. En aquest sentit, el camí 
que ofereix més possibilitats per aconseguir nous ingressos és 
la dels usuaris a través de subscripcions o altres fórmules on 
aporten diners al mitjà. Aquest curs, dirigit per Ismael Nafría, 

mostrarà diferents estratègies seguides per mitjans de tot el 
món per augmentar els ingressos procedents dels usuaris.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelona. 
Dijous 21 i 28 juny (de 09:30h a 14:30h) - 
A través d’aquesta formació, impartida per Montse Sanahuja, 
els assistents aprendran a redactar de manera clara, profes-
sionalitzada i adaptada als diversos documents corporatius. 
Aprendran també a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan cal-
gui ser persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la 
tasca d’escriure en el seu dia a dia.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació. Són 
BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import 
dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer 
sense càrrec. (Font: CPC)
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Cinc desafiaments que afronta el 
periodisme
Per Adrián Pino / elentrerios

Aquesta setmana l’equip de Datos Concepción va posar a cir-
cular a les Xarxes Socials una imatge que resumeix cinc dels 
principals desafiaments que afronta el periodisme en aquests 
temps. 

Allà s’esmenten: 
l’amenaça que representen les notícies falses; 
la dependència de les Xarxes Socials respecte a la circulació 
de les notícies; 
el desafiament de noves habilitats i competències que es ne-
cessiten per exercir la tasca periodística en temps de tecnolo-
gia; 
les noves formes de lectura centrada en els smartphones, i; 
la reconversió de la matriu de finançament dels mitjans de co-
municació. 

  

Davant la celebració del Dia del Periodista que es va commemo-
rar mundialment el dijous 7 de juny, ens enfoquem en aquests 
cinc desafiaments que avui enfronta l’activitat periodística.

L’amenaça de les Fake News.- Facebook arriba a més de dos 
mil milions d’usuaris per dia i es diferencia dels coneguts “mi-
tjans tradicionals” justament per l’horitzontalitat i flux informatiu 
sense precedents que ofereix constantment. El problema apa-
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reix quan observem l’impacte que pot causar la manipulació de 
les notícies en l’era de la ‘posverdad’. En les Xarxes Socials no 
hi ha requisits de rigor de cap mena: qualsevol informació, pro 
imprecisa o errònia que sigui, sembla comptar amb el “dret” a 
ser mostrada en un peu d’igualtat amb la resta de la informa-
ció que periodistes, científics i investigadors publiquen després 
d’un llarg procés de verificació.

Les campanyes deliberades de notícies falses (conegudes pel 
seu nom en anglès com Fake News) han mostrat algunes da-
des innovadors: s’imposen com “veritats” a força de penetració 
i reiteració en les xarxes socials; i instal·len un fals debat sobre 
les conseqüències d’una afirmació que sorgeix d’una falsedat 
deliberadament instal·lada a la nova escena pública que confi-
guren els Mitjans Socials. 

En la voràgine de la informació que es contamina en Xarxes 
Socials, el periodisme i les seves produccions apareixen em-
parentades amb el meme del protagonista del dia, el vídeo del 
gosset o la catàstrofe de Guatemala, tot en un mateix fil sense 
cap intermediació i amb un escenari visualment homogeni que 
no aconsegueix distingir una notícia d’un contingut passota.

Davant el desafiament que representa aquest escenari, són 
cada vegada més els mitjans i organitzacions que estan im-
pulsant accions específiques per combatre el fenomen de les 
notícies. En el pla regional hi ha dues accions especialment 
destacables: 

L’esdeveniment sobre Fake News que va llançar Datos Concep-
ción i aliats, que recorre diferents ciutats del país per instal·lar 
el debat sobre el tema i nodrir d’eines als periodistes perquè 
millorin les seves capacitats per detectar a temps una notícia 
falsa. 

Un imminent projecte de recerca acadèmica que aspira a “iden-
tificar quines són les tècniques que implementen els grans pro-
jectes globals que combaten les Fake News, quines eines estan 
utilitzant i quins indicadors s’han construït per inspirar confiança 
“en el periodisme en temps de tanta incertesa. 

Avui, qualsevol periodista hauria d’estar dotat d’una caixa 
d’eines i conceptes amb els quals detectar a temps aquestes 
campanyes de continguts falsos i contribuir a generar majors 
nivells d’alerta entre els usuaris de notícies.
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Dependència de les Xarxes Socials.- Un segon factor de crisi 
que afronta avui el periodisme té a veure amb la forta dependèn-
cia de les xarxes socials per arribar fins les seves audiències. 
De forma creixent, gran part de l’estratègia de visibilitat de les 
notícies que generen els mitjans de comunicació està orientada 
a impactar en les xarxes socials (fins i tot pagant a plataformes 
com Facebook perquè les seves notícies siguin difoses).

Res més errat en termes d’estratègia: com ho advertia Nate 
Elliott “Si Facebook decideix jugar amb els seus algoritmes 
matí, aquests editors virals podrien desaparèixer en un obrir i 
tancar d’ulls”, adverteix l’analista de Forrester Research. “Estan 
posant la seva existència en mans d’una altra companyia” com, 
de fet, ja ho va fer Facebook que a l’octubre de 2017 va triar 
jugar amb els seus algoritmes i limitar més de 20 vegades la 
visibilitat de les notícies d’aquells mitjans que no tinguis acords 
comercials amb Facebook. 

Aquí, el desafiament és enorme. Fins al moment els mitjans no 
han obert cap opció més enllà de reforçar el pagament als ge-
gants d’internet perquè mostrin les seves notícies, però sempre 
deixant en mans d’un tercer que les notícies arribin (o no) als 
usuaris. Sembla haver arribat el temps de pensar un nou model 

de distribució de continguts on els mitjans i generadors de notí-
cies tinguin realment el control.

Pensar en pantalles “mobile”.- Un altre enorme desafiament 
per al periodisme actual ve donat pel creixement del trànsit en 
el consum de notícies des de dispositius mòbils com cel·lulars 
o tablets. El regnat dels smartphones, cada vegada més habi-
tuals entre nosaltres, obliga també al periodisme a repensar 
bona part de la seva estratègia d’impacte en dos sentits: adap-
tar els seus continguts (en extensió, mida de les fonts, disseny) 
a les petites pantalles dels telèfons mòbils; i al mateix temps, 
aprofitar els intersticis de temps per arribar a aquests usuaris 
de forma ràpida i actualitzada amb continguts que puguin ser 
llegits en una sala d’espera, en el viatge en el transport públic 
o en aquest estoneta de temps lliure que molts es prenen quan 
van al bany. La combinació entre disseny, extensió dels con-
tinguts i intervals de temps de lectura semblen claus en el nou 
escenari de la comunicació de continguts periodístics.

Periodistes amb noves destreses.- Els entorns digitals re-
quereixen noves competències per part dels que exerceixen el 
periodisme. A més de la construcció hipertextual, de la multi-
medialitat i del maneig bàsic d’adaptar continguts a diferents 
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plataformes, cada vegada es fa més evident la necessitat de 
comptar amb periodistes dotats de noves capacitats associa-
des al maneig de programari, experiència d’usuari, disseny de 
prototips i capacitats per innovar en les formes narratives tren-
cant amb les lògiques tradicionals l’aparició de la realitat virtual 
(VR), la Intel·ligència Artificial (AI), la Realitat Augmentada (AR) 
i el Periodisme de Dades (DDJ) obren un nou escenari que ja 
no es cobreix amb una bona crònica. La potència periodística 
que hi ha de la mà d’aquestes tecnologies hauria de accelerar 
un procés de reconversió de la manera en què comptem les 
notícies. Les carreres de Periodisme i Comunicació tenen un 
deute important en tots aquests camps.

El maleït finançament.- Un altre dels grans fantasmes que 
assolen al periodisme en aquests temps té a veure amb les 
maneres de finançament. És força evident que el model de fi-
nançament basat en la publicitat està esgotat (tot i que encara 
sobrevisquin experiències d’aquest tipus) i que es fa necessari 
repensar tota l’estructura de negoci del sosteniment dels mi-
tjans de comunicació. 

Sortir d’aquests llargs anys de pràctiques publicitàries és, 
potser, el desafiament més difícil d’afrontar des de la lògica 

de les conduccions tradicionals dels mitjans de comunicació. 
Pensar nous models de negoci implica, entre altres accions, di-
versificar les fonts d’ingressos, generar continguts patrocinats, 
apostar a la combinació d’estratègies offline i online, i, sobretot, 
explorar formes de finançament alternatiu com el contacte amb 
fons filantròpics que estan apostant fort a la reconversió dels 
mitjans i el periodisme així com embarcar-se en les noves mo-
dalitats de microfinançament com representen les formes de 
crowdfunding.
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Utilitzar models de conversió i oblidar 
els clics per aportar transparència a la 
publicitat digital
Per Dircomfidencial

El frau publicitari segueix sent la gran preocupació de les mar-
ques que, en diversos casos, els impedeix augmentar la seva 
inversió en publicitat digital al nivell d’acord amb les possibili-
tats del mitjà.

Tot i que la indústria publicitària està avançant en la neteja de 
l’ecosistema en els últims mesos, la veritat és que encara la 

manca de transparència, els bots il·lícits o les baixes taxes de 
visibilitat són al centre de les preocupacions de les marques.

I això que la situació a Espanya és, en aquest aspecte, millor 
que en altres països. Aquí la possibilitat que un anunci digital 
sigui fraudulent és del 16%, mentre que en altres països arriba 
a cotes de fins al 80% (per exemple, a Japó). Tot i sí, encara 
segueix sent un percentatge alt i la meta de tots els anunciants 
i les agències és que tendeixi a zero.

Una de les possibles solucions seria les de implementar models 
d’atribució basats en converses per així eliminar el trànsit no 
humà i oblidar basar l’èxit d’una campanya en impressions o 
clics. Així ho va proposar divendres passat César Alonso, cap 
de Mitjans Digitals i Màrqueting Programàtic de Telefónica, en 
el seminari La @ de AEDEMO.

L’expert va explicar que “cada vegada hi ha més brossa pre-
parada per fer el que un humà fa”, però diu Alonso- “encara hi 
ha una cosa que no poden fer: comprar”. Per tant, hi ha una 
manera “molt fàcil” d’eliminar el trànsit no humà, que és “basar-
te en les conversions”. “Ja no ens podem basar només en el 
clic”, perquè “moltes vegades només ens diu l’interès d’un bot 
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en el teu anunci”. D’aquesta manera, Alonso assenyala que es 
podran “premiar” als suports que aporten tràfic humà i “castigar” 
els que bàsicament reben brossa.

A més d’això, el directiu de Telefónica proposa utilitzar eines 
de control de campanyes i prevenció  i de garantia d’inventari, 
centrar-se en formats publicitaris que aportin valor al públic ob-
jectiu, visibles i de qualitat; i unificar els estàndards de mercat.
En definitiva, mesures que vindrien a fomentar la transparència 
exigida -ennumera Alonso- tant en les estratègies de compra, 
als canals utilitzats, en els equips i eines que utilitzen aquests 
canals; així com en la data.

En general, els anunciants se’n han adonat fa temps. Fa un 
any va néixer la Comissió d’Indústria Publicitària impulsada per 
l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea), que ja ha emès els 
seus estàndards de visibilitat i que té entre els seus plans més 
immediats hi ha treballar en brand safety, frau i la transparència.

Els mitjans comencen a redissenyar 
els seus webs per emfatitzar la 
lleialtat
 
El progressiu abandonament dels anomenats “KPI de vanitat”, 
és a dir, pàgines vistes i usuaris únics mensuals, i l’adopció 
d’altres més orientats a la consecució de subscriptors (temps 
de permanència, visites per usuari, taxa de rebot, etc.) co-
mença a tenir la seva translació en el disseny. Els mitjans que 
han iniciat ja el camí per construir audiències molt vinculades al 
seu periodisme, en lloc de treballar per captar usuaris aliens a 
ells, vinguin d’on vinguin, han posat ara la mirada en el disseny. 
És el cas de la revista The Atlantic.

Ho explica Digiday. Ara, la revista posa el focus en captar subs-
criptors, per la qual cosa el disseny s’orientarà a aquests KPI 
‘s que acaben creant engagement amb els lectors, primer pas 
perquè acabin comprant una subscripció de pagament. 

El lector pot ampliar la informació des d’aquest enllaç. (Font: 
AEC)
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José Manuel Rodríguez: Què vol 
realment Google?
Per Itziar Martínez, periodista / Màster en Innovació en Perio-
disme-UMH

José Manuel Rodríguez, consultor de mitjans socials, va avançar 
a El Periscopio que 2018 prometia ser “un any de canvis per a 
la relació que sostenen els mitjans amb les plataformes socials 
i els beneficis que les dues parts obtenen”. Segons aquest pe-
riodista freelance, expert en xarxes socials, aquesta previsió és 
ja una realitat perquè Facebook pateix la primera caiguda de la 
seva història després de la crisi Cambridge Analytica; Twitter 
no aconsegueix enlairar pel que fa a usuaris; i Google pretén 
convertir-se en un intermediari de subscripcions per als mitjans.

Quins serien els requisits d’una publicació en xarxes so-
cials?
Ara mateix tenen molta importància els gràfics perquè és el que 
més crida l’atenció. Per exemple, els vídeos a YouTube ja tenen 
la seva careta en la qual sols veure el títol del vídeo al marge 
de tenir-lo a sota. L’element gràfic és molt important. També ho 
és que tingui identificació, és a dir, l’usuari reconeix que aques-
ta identitat gràfica es correspon amb un mitjà. Per exemple, a 
mi em resulta molt fàcil identificar aviat The Guardian, perquè té 
un estil molt concret, o de l’USA Today. En aquests mitjans s’ha 
cultivat tant l’edició gràfica que realment resulten molt identifica-
bles. Això és molt important perquè del que es tracta és de cridar 
l’atenció i que puguis destacar entre una sèrie de publicacions.

Com s’ha de gestionar la interacció amb els lectors?
Depèn de l’entorn, les persones i les situacions. Si per exem-
ple parlem de que la gent et critica en Twitter com a mitjà per 
determinades coses, el millor és intentar llegir-ho tot, atendre 
l’important i respondre el necessari. Si tens un control que et 
molesta i li dones una resposta, aconsegueixes inflar més. O, si 
tens un problema basat en alguna cosa que has fet malament, 
t’has de disculpar i donar explicacions. Però han de ser situa-
cions justificades, perquè si no corres el risc de desvirtuar la 
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teva presència. Mai he pensat que els mitjans hagin d’entretenir 
a la gent en xarxes socials, sinó explicar històries que importen. 
No comparteixo la idea que un mitjà hagi de ser conversacional 
a Twitter. L’important és que la gent cregui en tu.

Facebook, Twitter, Instagram , missatgeria, YouTube i 
LinkedIn són les plataformes socials més populars. Quines 
tenen més i menys recorregut amb els mitjans?
La que possiblement tingui menys recorregut, encara que se-
gons en quins mitjans, és LinkedIn. Per mitjans especialitzats 
en negocis o diners té molt recorregut. LinkedIn és una espècie 
de targeter que s’actualitza automàticament. Tu tens una sèrie 
de contactes i aquests quan actualitzes informació professional 
tapareixen, pots relacionar-te amb ells... Caldrà veure com evo-
luciona perquè a mesura que Facebook es retira de la visibilitat 
per als mitjans, altres plataformes adquireixen protagonisme. 
Com a mitjà no recuperaràs el que rebies amb Facebook però 
intentes pal·liar-ho amb altres plataformes. Entenc que alguns 
mitjans especialitzats en economia o en empreses poden abo-
car-se a LinkedIn. Però ara per ara diria que de totes les xarxes 
socials, és la que menys capacitat té, tot i que depèn del que 
vagin a fer cadascuna de les plataformes en aquest temps en 
què Facebook està de retirada respecte a les notícies.

D’altra banda, Instagram no et deixa posar enllaços, només en 
les stories, però té molta importància perquè és un format visual 
que permet connectar amb la gent més jove. Instagram està 
feta per relats multimèdia i les stories et permeten explicar his-
tòries d’una forma peculiar.

El clickbait és una de les ma-
les pràctiques més utilitzades. 
Com es pot combatre aquest 
fenomen?
Crec que el clickbait ha perdut 
força en la mesura que Facebook 
era el principal lloc en el qual te-
nia algun sentit. Si Facebook no 

et mostra les mateixes notícies que abans, el clickbait et dóna 
el mateix. I, a més, la gent coneix en què consisteix aquesta 
pràctica llavors resulta menys rendible. Titulars sensacionalistes 
sempre n’hi hauran però la gent està millor educada per a això i, 
en concret, Facebook sap que això ho ha de liquidar. De fet una 
de les mesures que ha implementat aquesta xarxa social és que 
detecta aquelles peces en les que en entrar hi passes poc temps, 
perquè això vol dir que entres pel titular i el text no es correspon. 
Si Facebook detecta això, degrada la visibilitat de la notícia.
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El portal d’estadística Statistas va publicar que Facebook 
és l’empresa tecnològica en la que menys confien els seus 
usuaris per a la gestió de dades personals...  
En el trimestre anterior hi va haver un descens en el mercat na-
tiu de Facebook, és a dir, als Estats Units i Canadà. Va ser la 
primera caiguda de la història d’aquesta xarxa social. També és 
veritat que té lògica: quan estàs en un mercat molt madur és molt 
difícil créixer, l’únic que et queda és decréixer. Al marge de la crisi 
de Cambridge Analytica, Facebook decreix per una qüestió tan 
senzilla com que els usuaris no volen ser on són els seus pares. 

D’altra banda, Twitter va patir el 2016 una crisi econòmica i 
de registre d’usuaris. Per tractar de superar-la, va apostar 
pel vídeo, gravat o en directe, i per l’augment a 280 caràc-
ters. Quins resultats ha obtingut aquesta xarxa social amb 
les dues novetats?
En principi la gent no tuiteja més però sí llegeix més que abans. 
Quan Twitter decideix ampliar el rang de caràcters ho fa perquè 
entén que hi ha una quantitat d’usuaris per als que 140 caràc-
ters són un problema. Però, d’altra banda té un problema de 
producte, és a dir, Twitter no sap molt bé què vol ser ni per a 
qui vol ser-ho. Això és un problema perquè si aspires a ser un 
instrument de masses en realitat no ho ets perquè no té tants 

usuaris com té Facebook. A això se li afegeix que hi ha unes 
taxes d’ús que no acaben de pujar i el model de negoci de Twit-
ter es basa en l’escala. Quan l’escala no augmenta, el teu futur 
com a empresa és qüestionable: no aconsegueixes el volum 
que necessites per al model comercial proposat.

El model comercial de Facebook és l’escala i la segmentació 
perquè sap molt de tu. Però Twitter no sap gran cosa sobre els 
seus usuaris. A aquesta xarxa social no li dius si ets home o 
dona, encara que ho pot deduir; li dius la data de naixement per 
verificar el compte; sap a mitges on ets en funció d’on tuiteges, 
però no sap molt més... No té una gran capacitat de segmen-
tació perquè el seu registre és molt lleuger. Per tant, Twitter ha 
de captar més gent, mantenir a la que té i, d’altra banda, que 
la seva proposta de valor sigui prou clara com perquè gent que 
vegi a Twitter a la televisió, es meta. I crec que això és clau. 
Si la gent veu Twitter cada dia a la televisió i no aconsegueix 
enlairar-se pel que fa a usuaris, alguna cosa passa. Ara mateix 
té una exposició d’usuaris a la televisió enorme però no es tra-
dueix en augment d’usuaris.

Una altra eina que s’està fent un lloc en els mitjans són els 
chatbots, un tipus de bot amb el qual pots mantenir una 
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conversa virtual. Considera que són necessaris en una 
professió com el periodisme o simplement són una moda 
passatgera?
Els chatbots ara mateix són una tecnologia incipient. Són molt 
útils quan en una pàgina tens una finestra amb alguna cosa o 
algú atenent-te. Però pel que fa a la indústria de la informació, 
em sembla dubtosa la seva aplicació per tres motius: l’usuari 
mitjà no sap que existeix aquesta eina, no sap per a què ser-
veix i quina és la seva utilitat i tampoc sap com parlar-li. Amb la 
qual cosa pot ser una tecnologia que en breu tingui sentit, però 
avui per avui aquesta tecnologia en els mitjans està verda, i 
d’altra banda els usuaris no estan molt predisposats a emprar 
aquestes eines.

Google podria convertir-se en un intermediari de subscrip-
cions per als mitjans. És possible que aquesta iniciativa 
arribi a quallar? Quina opinió li mereix aquesta estratègia 
del cercador?

A Google li interessa ser intermediari perquè li possibilita posar 
la mà en la relació entre mitjans i subscriptors. La subscripció 
ha tornat a ser el mètode sobre el qual s’assenten les esperan-
ces d’aquesta indústria. I estem en una etapa de maduresa de 

mitjans digitals pel que fa a pagar per continguts, que abans 
no es donava. Per això, Google vol seguir sent imprescindible 
i mantenir-se com preeminent sobre els mitjans. Per exemple, 
amb Digital News Initiative pretén ajudar econòmicament als 
mitjans per ajudar-los amb projectes, però la realitat és que 
Google inverteix en servir de relacions públiques per tenir bona 
relació amb els mitjans.

En tota aquesta crisi de privacitat i notícies falses les grans 
crítiques se les ha endut Facebook, mentre que de Google no 
se n’ha parlat gran cosa. I Google és una peça indispensable 
per a la monetització de notícies falses. Si parlem de que Fa-
cebook és imprescindible perquè les notícies falses es difon-
guin, Google, a través d’ AdSense, és imprescindible perquè 
aquestes notícies falses donin diners. Aquesta és la tecnologia 
publicitària que es fa servir. Acostumo a explicar la situació de 
Google amb els mitjans d’aquesta manera: et donen la mà però 
no saps si al cap, per ensorrat-te; a l’espatlla, per animar-te, o 
a la butxaca per treure’t els diners. És un escenari complex on 
Google no vol perdre poder. (Foto: jesusmargon – il·lustració: 
Diseño Creativo))
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El futur de la publicitat està en mans 
dels bloquejadors d’anuncis
Per Laura Desmond / Newco Shift

“Bloquejo els anuncis perquè crec que els anuncis podrien estar 
molt millor”. Aquesta és una cita directa d’un estudiant publicita-
ri de la Universitat de Texas. Vaig visitar el campus recentment 
i vaig tenir l’oportunitat de parlar informalment amb estudiants 
publicitaris de l’Escola de Publicitat i Relacions Públiques de 
Stan Richards. El que vaig aprendre va refermar la meva fe en 
el futur de la publicitat. També me’n vaig anar amb un fort senti-
ment que aquests joves estudiants, si se’ls donava l’oportunitat 
de practicar l’artesania de la forma en què ho veien, pujaria el 
nivell a tota la indústria.
  

En primer lloc, em va sorprendre el caràcter intel·ligent, reflexiu i 
dinamitzador d’aquests joves futurs professionals sobre publici-
tat i mitjans de comunicació. És exactament el que necessita la 
industria de la publicitat: els joves talents que creuen que la pu-
blicitat i el màrqueting poden ser millors, a més d’ajudar a la so-
cietat i que volen avançar. Van ser apassionats, i vam discutir un 
ampli conjunt de temes al llarg de la nostra xerrada de 75 minuts.

En segon lloc, els estudiants ja tenen un alt nivell d’excel·lència 
empresarial i comportament. Són experts i sofisticats, obser-
vant i estudiant-ho tot. Això s’estén a com pensen sobre les 
marques, la publicitat i l’intercanvi de valors entre el seu temps i 
l’atenció, així com el missatge o la promesa d’una marca.

Quan el tema es va activar per bloquejar anuncis, vaig pregun-
tar als estudiants quins d’ells utilitzaven bloquejador d’anuncis. 
La meitat d’ells va aixecar les mans. Vaig preguntar perquè, i el 
professor va interrogar: “Sé que no té sentit que els estudiants 
publicitaris estiguin bloquejant la publicitat”.

Però el que és, tenia sentit per a mi. El seu rang de respostes 
era fascinant i contra intuïtiu. Al final, pot ser exactament el ti-
pus de pensament publicitari radical, post-digital, del segle XXI 
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que necessitem. Llavors, per què bloquegen l’anunci? Expec-
tatives i rellevància.

1) Esperen més pel seu temps i atenció. Ells simplement no 
volen asseure’s a través d’anuncis emergents, pancartes, pan-
talles i anuncis comercials de 30 segons que no són divertits o 
informatius. Volen més creativitat.

Un gran exemple de creativitat que va citar un estudiant era 
“OK Cupid’s DTF campaign”. Els anuncis i els missatges eren 
rellevants, irreverents i significatius per a l’escena de joves sol-
ters, i la seva ansietat per ser notat. Un dels estudiants va dir 
que era obvi que l’empresa i la seva agència feien la seva tasca 
i la seva investigació sobre joves professionals i mil·lenials que 
no volien sortir, ja que era evident des de la missatgeria i l’ús 
dels mitjans de comunicació, es tractava de superar l’ansietat.

2) Respecten i donen credibilitat greu als anuncis, al contingut i 
als mems que obtenen el programari de bloqueig d’anuncis. De 
fet, si el contingut i el màrqueting el fan a través del bloqueig 
d’anuncis, els resulta més interessant i capta l’atenció. Perquè? 
Perquè creuen que era més orientat i incrustat en el contingut 
que els importa i, per tant, més eficaç.

Spotify “Gràcies, 2016. Ha estat estrany”, va destacar per a un 
estudiant perquè no només era enginyós i divertit, sinó molt re-
llevant. La seva estratègia de mitjans era estar en plataformes 
que relacionaven la seva missatgeria d’anuncis amb la recerca 
i les dades socials, de manera que l’estudiant veia la campanya 
durant la seva recerca i activitat social. Va ser un gran exem-
ple d’interessos d’orientació a través de diferents plataformes 
de mitjans versus intentar orientar un públic amb un anunci. 
Aquest és un exemple clàssic de la lluita mitjançant el bloqueig 
d’anuncis. L’estudiant no hauria vist els anuncis de manera 
convencional, sinó perquè els interessos es van centrar, el van 
seguir a través del seu viatge al consumidor, exactament el que 
hauria de ser el futur.

3) Esperen que la publicitat sigui rellevant i que els prenguin 
seriosament. Volen una millor segmentació! Volen més creati-
vitat i més autenticitat. Demanen que les marques siguin més 
vulnerables, reals i autèntiques. Està bé si cometeu un error, no 
tot ha de ser empaquetat. No obstant això, esperen que empre-
ses i marques admetin quan estan malament. I, volen saber per 
avançat, què passa amb les seves dades. El millor intercanvi de 
valors amb qualsevol persona comença amb honestedat.
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Per a un estudiant, la campanya “Veritat”, del The New York 
Times, es va destacar perquè li va parlar i va respectar el seu 
temps i interessos en molts nivells. L’estudiant va estimar les 
ubicacions dels mitjans en una barreja de televisió tradicional, 
fora de casa i digital. No hi havia res de fantasia sobre aques-
ta campanya que no respectava la seva intel·ligència i era un 
adult jove pensatiu en un món cada vegada més complex.

Llavors, què significa això? Els adults joves tenen fam amb la 
indústria dels anuncis. Com a molt em refereixo a ser més crea-
tius, a utilitzar dades més estratègicament i èticament, i utilitzar 
mitjans de comunicació de forma inesperada i sorprenent.

Jo, francament, estic alleujat. Pel bloqueig d’anuncis, aquests 
estudiants d’UT faran que la publicitat sigui millor. Saben el què 
funciona, saben el què no, i estan decidits i són prou idealistes 
com per anar-hi. Tenen la idea de construir un model millor que 
sigui autèntic, més creatiu i utilitzi tecnologia i dades millor que 
els experts de Madison Avenue avui. El dia de la graduació no 
hauria de venir massa ràpidament.
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Amedia: Com aconseguir 
subscriptors digitals en premsa local
Per Medialab-Noruega

Fa tres anys, el grup editorial noruec Amedia, propietari de 62 
diaris locals i regionals (segon a Noruega, després de Schibs-
ted), va introduir una nova estratègia de subscripció digital, co-
mençant amb un accés universal per a tots els seus diaris, que 
ha anat modificant-se amb el temps fins fer-la més útil per al 
lector regional, al qual potser li interessaven només els diaris 
més pròxims.

Des de llavors, des d’aquesta primera prova, a l’abril de 2014, la 
companyia ha apostat decididament per una estratègia de paga-
ment per continguts i ha aconseguit prop de 130.000 subscriptors 
digitals de pagament, només digitals, sense comptar els que tenen 
accés per ser subscriptors de paper, una de les ràtios de subscrip-
tors per població més alta al món, ja que Noruega només té cinc 5 
milions d’habitants. (Per fer-nos una idea, el grup Gannet, amb un 
centenar de diaris locals als Estats Units i el Regne Unit, disposa 
d’una mica més de 250.000 usuaris de pagament)

Amedia atribueix el creixement a una estratègia dirigida a tres 
grups de lectors: els subscriptors ja existents en premsa escri-
ta, perquè fossin també subscriptors digitals; els que estaven 
registrats com a usuaris en línia, i aquells que llegien amb fre-
qüència els diaris digitals del grup però sense registre ni accés. 
En cada cas, l’esforç ha estat aconseguir que cada un d’ells 
fes un pas cap a l’objectiu final, que és el pagament per contin-
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guts: els no registrats, que primer es registressin; els ja regis-
trats, que es subscrivissin; i els subscriptors de premsa escrita, 
portar-los també a la subscripció digital i acabar conduint-los a 
altres productes premium.

 Amedia té en aquest moment 530.000 subscriptors de paga-
ment (sumant els digitals més els de premsa impresa), és a dir, 
un 10% de la població noruega. I uns 800.000 noruecs estan 
registrats en els seus diaris.

Amedia espera que el creixement s’estabilitzi en un termini 
d’uns 15 a 18 mesos (per una qüestió purament matemàtica, la 
població de Noruega), després d’aquests mesos d’aconseguir 
subscripcions de lectors locals. Però ja està avançant en una es-
tratègia per quan arribi aquest creixement més lent. L’estratègia 
passa per involucrar molt més a la seva audiència. Per exem-
ple, ha comprat els drets de futbol noruec de lligues inferiors, on 
juguen equips de les ciutats que cobreixen les seves principals 
capçaleres. A finals de 2017 portava emesos ja en tot just un 
any gairebé 350 partits.
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Amedia va tancar l’any passat amb uns guanys abans d’impostos 
de 13,1 milions d’euros. El 2015 els beneficis abans d’impostos 
van ser de 28 milions d’euros. La caiguda de beneficis, en gran 
part, és a causa de la disminució de la publicitat.  Davant l’incert 
panorama comercial, Amedia treballa per assegurar importants 
ingressos a través de les subscripcions digitals de pagament. 
En 2016, per primera vegada, els ingressos per subscripcions 
ja van ser més grans que la publicitat.

Parlem amb Pål Nedregotten 
Nedregotten, vicepresident executiu de Amedia, i responsable 
de desenvolupament de negocis, dades i innovació, en una 
entrevista amb Joseph Lichterman, membre de Nieman Lab, 
de la Universitat de Harvard, ampliava alguns dels detalls de 
l’estratègia duta a terme en els últims tres anys. Traduïm i resu-
mim a continuació part de l’entrevista:

Joseph Lichterman : Estic interessat en el seu pla perquè 
els lectors es registrin, se subscriguin i després passin a 
la categoria de subscriptors de pagament. Com els mouen 
fins a aquest esglaó?
Pal Nedregotten: Teníem un gran abast abans que comencés-
sim aquest procés (molts lectors, subscriptors no de pagament, 

etc.), i el que hem fet és començar a capitalitzar aquest abast. 
És com tenir emmagatzemada energia i ara treballem per con-
vertir-la en electricitat.

La clau és tenir moltes dades, de manera que puguem trobar 
els segments adequats per atacar amb diferents proposicions 
de valor. Estem veient quantes visites són necessàries per re-
gistrar-se o per sota de quantes visites als subscriptors donen 
de baixa la subscripció. Som capaços de veure patrons en els 
que alguns lectors estan en condicions de fer aquest pas en-
davant. Utilitzem aquest tipus d’informació tant dels clients de 
trànsit obert, basats en galetes i basats en navegador, com dels 
nostres clients registrats, buscant el que estan disposats a pa-
gar més. A causa de que som una companyia de mitjans locals, 
tenim 62 diaris repartits per tota Noruega, hem provat a oferir 
accés a una regió a tots els diaris que tenim en aquesta zona.

Una de les coses més gratificants, com a vell editor i periodista 
d’edat que sóc, és que les coses que pensem que eren impor-
tants realment han resultat ser importants. Això és el que està 
impulsant aquest creixement: la qualitat del periodisme, la quali-
tat del contingut que realment estem produint. Estem veient que 
els titulars de clickbait (esquer de clics: tècnica de crear titulars 
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sensacionalistes o que tracten només d’aconseguir clics a costa 
de la qualitat) no venen, no impulsen el compromís, no augmen-
ten el temps de lectura, no fan créixer la situació financera de la 
nostra empresa. La fa créixer el contrari: bons titulars creatius, 
un bon periodisme creatiu, i cobrir els temes que realment preo-
cupen a les persones de les nostres comunitats locals.
 
Lichterman: ¿Això inclou també tipus de contingut com els 
drets de futbol, que no són notícies tradicionals, però pels que 
els lectors estan interessats i podrien estar disposats a pagar?
Nedregotten: Sí, però això és complementari. És part del que pot 
fer una marca de diaris locals que va començar en aquest negoci 
fa 150 anys.  Però si anéssim a convertir-nos només en un lloc 
de cobertura de futbol local, no funcionaria. És un paquet.

Lichterman: Als Estats Units, el repte per als editors locals 
és aconseguir el suficient nombre de lectors per poder fer 
que les subscripcions o els ingressos publicitaris valguin 
la pena. Sembla un avantatge tenir una gran xarxa de diaris 
locals a tot el país.
Nedregotten: El nostre full de ruta no és necessàriament un pla 
per a altres, però crec que algunes de les nostres experiències 
són replicables. La clau que hem redescobert és el valor de lliu-
rar realment una cosa que un lector local valora. Som capaços 
de produir periodisme? Som capaços de lliurar contingut cada 
dia que la gent troba rellevant i que els afecta d’alguna manera 
significativa, ja sigui com un procés independent o com un pro-
cés sostingut en el temps, de setmanes i setmanes?

Lichterman: Permetem que els subscriptors d’edició impre-
sa vagin desapareixent o els convertim en usuaris digitals?
Nedregotten: Oferir aquest tipus de valor és vital.  Tenir 62 dia-
ris a tot el país certament ens ho va fer més fàcil (...) però també 
perquè coneixíem els avantatges que teníem al mercat i el pa-
per que solíem ocupar en la vida de les persones. És com dir: 
bé, tenim aquests 480.000 abonats d’edicions impreses. Què 
farem amb ells? Permetrem que desapareguin un a un, o anem 
a tractar de convertir-los en usuaris digitals? Aquest va ser el 
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punt de partida. Ara hem passat de 130.000 abonats digitals. Fa 
tres anys, teníem zero. En un país amb 4,1 milions de persones 
més grans de 15 anys, aquests números són significatius.

Lichterman: Com encaixa l’edició impresa en l’estratègia?
Nedregotten: L’edició impresa dels quals és vital per a nosal-
tres. Seguirà sent vital per a nosaltres durant anys i anys. Un 
efecte secundari interessant del que hem estat fent en digital és 
que hem pogut augmentar la qualitat del nostre periodisme. Jo 
diria, i crec que molts dels nostres lectors estarien d’acord, que 
els nostres diaris impresos són millors gràcies a la transforma-
ció digital que vam tenir.

Quan vam començar, estic segur que molta gent estava preo-
cupada per la canibalització, però això no ha succeït, en abso-
lut. Tenim bons números per demostrar que les persones que 
cancel·len la seva subscripció a l’edició impresa la cancel·larien 
de totes maneres, i en realitat estem rebent ara com una vic-
tòria de nou les subscripcions digitals. (...)

Una de les coses que ens mantenia enrere en el digital era el 
procés de producció. Tots els nostres periodistes estaven pro-
duint d’acord a uns alçats per a l’edició impresa. Estaven es-

crivint històries per adaptar al que deien aquests alçats o fulls 
-perquè algú va dir fa molts anys que, per exemple, Cultura 
hauria de tenir quatre pàgines, encara que probablement no hi 
hagi quatre històries de cultura per publicar aquell dia.

Quan adaptàvem aquestes notícies al digital, no era estrany 
que ningú fes clic o el llegís, perquè no era tan interessant. 
Quan canviem el nostre flux de producció i els nostres perio-
distes van començar a escriure per a les nostres plataformes 
digitals i, a més, des de l’eina digital en primer lloc, va millorar 
de manera massiva la qualitat del periodisme que estàvem pu-
blicant en els diaris impresos també.

Lichterman: Com van les coses del costat dels negocis, ja 
que la companyia ha canviat el seu enfocament de la publi-
citat als subscriptors?
Nedregotten: Solíem estar centrats en la publicitat en un 100%. 
El curiós és que els ingressos per publicitat comencen a anar 
millor ara com a resultat de l’estratègia de subscripcions.  Hem 
deixat de perseguir-ho tot, de caçar al vol el que fos, i  hem 
estat capaços de categoritzar els diferents tipus de lectors que 
teníem. Vam veure que gran part del trànsit menys valuós que 
teníem -menys valuós fins i tot en termes de publicitat- pro-
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venia d’aquests vols. Comencem a anar cap als lectors més 
compromesos, les persones que realment tenien una relació 
amb les comunitats on publiquem. I, després d’una fase inicial 
d’assentament, es va traduir en moltes més pàgines vistes.
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Periodisme digne
Per Joan Vila i Triadú

   
He estat un dels organitzadors, en nom del Grup de Periodistes 
Ramon Barnils, de l’acte públic celebrat dilluns 4 de juny al ves-
pre a Barcelona, sota el nom de “Periodisme digne, ciutadania 
lliure”. Era una trobada entre lúdica i reivindicativa que hauríem 
d’haver fet el 3 de maig, Dia Internacional de la Llibertat de 
Premsa i dos dies després del Dia del Treball, però que una 

pluja inesperada ens va obligar a ajornar llavors, quan ja ho 
teníem gairebé tot a punt. Finalment, amb menys assistència 
de públic del que hauríem volgut -cal dir-ho tot-, vam poder dur 
a terme l’acte aquest dilluns, conduït per la periodista Cristina 
Puig.

Pels comentaris que he sentit d’algunes persones assistents, 
l’acte va ser modest, però molt didàctic i representatiu dels 
problemes que tenim a la professió. No només hi van parlar 
representants de diferents mitjans i sectors -fotoperiodistes, 
ninotaires, mitjans en lluita pels llocs de treball amenaçats…-, 
sinó que també s’hi va sentir la veu diversa d’una societat ci-
vil preocupada perquè el dret a la informació sigui efectiu i no 
només un “brindis al sol”. En aquest sentit, la segona part del 
lema de l’acte (“Ciutadania lliure”) prenia un valor cabdal: si no 
hi ha un periodisme digne, la ciutadania té menys possibilitats 
de ser lliure. Així ho van posar de manifest els tres oradors que 
van parlar en nom de la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informa-
ció i la Comunicació.

Totes les intervencions van ser curtes i contundents. Cadascú 
dels qui va tenir dos o tres minuts per expressar-se va posar 
èmfasi en un àmbit concret de la professió i en els obstacles, 
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perills i amenaces que té ara mateix, però si n’he de destacar 
una, a mi em va agradar especialment la denúncia que va fer la 
periodista Jèssica Pérez (a la foto superior) de la discriminació 
de les dones en les redaccions dels mitjans, i encara més si et 
dediques a la informació esportiva.

És si més no reconfortant que diverses entitats del periodis-
me haguem trobat un denominador comú de reivindicació: el 
pentadecàleg “Per un periodisme digne”’. I que haguem pogut 
organitzar un acte modest però al meu entendre ben plantejat, 
que hauríem d’intentar repetir cada any al voltant de la data 
simbòlica del 3 de maig. Tant de bo l’any que ve la crida a ajun-
tar-nos una estona en un espai ciutadà obert per fer sentir les 
nostres demandes com a col·lectiu professional obtingui més 
ressò i omplim de gent aquests jardins de Jaume Perich, tan 
desconeguts com adients a l’esperit de l’acte, per la personali-
tat de l’humorista gràfic i  ’filòsof de la quotidianitat’ a qui s’han 
dedicat.

Els lectors que ho vulguin poden signar online el pentadecàleg 
“Per un periodisme digne” CLICANT AQUÍ.
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