comunicació21

Duart

Número 3 · Segona Època · Estiu 2015 · comunicacio21.cat

Brauli

3,95€

La postproducció digital
La qualitat cinematogràfica
arriba als continguts televisius

Premsa de proximitat

Una dissecció per a un futur millor

Les estratègies dels diaris
en català per sumar
audiències

Publicitat 3.0

La que va més enllà

Articles de:

Joan M. Corbella
David Bassa
Estanis Alcover
Jordi de Miquel
Ricard Biel

“Proposo crear un consorci entre IB3,
Ràdio Televisió Valenciana i la CCMA
per col·laborar al màxim nivell”
Entrevista exclusiva a Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Joan M.

Corbella
Els temps estan canviant, però no

tan ràpid, als mitjans
Ho diu tothom, ho veiem i ho sabem. L’univers dels mitjans de comunicació està canviant a passes molt ràpides,
i això de vegades fa confondre el veritable sentit i la transcendència del canvi, a considerar fonamentals aspectes
que són secundaris, i a l’inrevés. Per això, proposo un
breu repàs d’algunes aﬁrmacions que se senten sovint i
que cal matisar.
Primera. Tots els ciutadans són periodistes potencials,
amb un mòbil a la mà, i això porta aquesta professió a un
estadi de prescindibilitat creixent. Com si des del moment
que es va començar a institucionalitzar la indústria de les
notícies no hi hagués hagut una osmosi permanent entre
periodisme professional i ciutadans hiperactius amb l’actualitat. Ara bé, és clar que ha de canviar el periodisme
quan els ciutadans tenen quasi el mateix accés a les fonts
primàries de la informació (dades oﬁcials, estadístiques,
notes de premsa), amb l’excepció de les fonts de carn i
ossos, que encara normalment necessiten la intermediació professional, malgrat Twitter. Amb el creixement
exponencial de veus que tenen interès a adreçar-se a la
societat, calen bons periodistes i empreses periodístiques
sòlides que endrecin el caos. Més que mai.
Segona. La premsa està morint, o està morta (la sentència admet les dues variants). Però que baixin les vendes i els ingressos publicitaris del paper vol dir només
això: l’activitat en paper està en retrocés, i és lògic quan
hi ha maneres d’accedir a les notícies més àgils, actualitzades i per a alguns més còmodes. I que els ingressos de
les empreses amb les declinacions digitals no compensin
les pèrdues del paper, vol dir només que encara no han
trobat els models econòmics per passar del règim de
poca competència (primer, monopoli del paper, després
oligopoli amb la ràdio i la televisió) al de competència
plena en l’entorn digital.
Tercera. La televisió té els dies (anys) comptats. Allò
que diem de la premsa, val també per a la televisió: cal
trobar els models d’explotació adequats. Mirar sèries,
esports o la programació de HBO a l’ordinador o la tauleta en fonts de reputació dubtosa o legals és també mirar
la televisió, tant com seguir la programació en temps real.
Però, com a la premsa, entren altres jugadors en la producció i la distribució de continguts, i els qui hi són s’han
d’adaptar als canvis en les pràctiques comunicatives dels
ciutadans. Tot i això, encara avui a tot arreu, i malgrat els
Netflix de torn, el temps dedicat al format tradicional
supera –i amb molta diferència– el visionat en altres
pantalles. I l’economia de la televisió ja no es pot basar
només en l’espot de 24” que tothom mirava, propi de l’è-

poca de l’escassedat de canals, i en els GRPs, sinó que ha
d’adaptar-se a l’entorn hipercompetitiu i multipantalla.
Quarta. Internet desplaça la televisió com a primer
destí de la inversió publicitària, i això mostra la pèrdua
de pes dels mitjans tradicionals, segons tots els estudis.
Mirem-ho diferent: no és notícia que Internet, una interfície comunicativa amb una gamma de serveis que creix
sense parar per encabir tota mena d’activitat humana i
social, vagi concentrant temps d’atenció dels ciutadans.
Per això, “Internet” no es pot comparar amb “premsa”,
“ràdio” o “televisió” en les estadístiques d’inversió publicitària i d’audiències, ja que Internet pertany a una categorització diferent. És d’esperar que aviat es deixi de parlar d’Internet i les dades i els experts facin referència a les
categories de serveis que engloba i no a la totalitat de la
interfície.
Podria posar més exemples per il·lustrar que –de
moment– els canvis que s’estan produint són només
transformacions d’un sistema sempre en evolució. El
canvi de debò vindrà si un dia els proveïdors editorials del
ciutadà deixen de ser mitjans com la BBC, TV3, The New
York Times, La Vanguardia, la SER o Catalunya Ràdio, en
paper, per les ones, via mòbil o a la tauleta o l’ordinador.
Aquell dia –probablement– cadascú de nosaltres estarà
subscrit (ja sigui gratis, amb publicitat o enquestes a contestar, o bé pagant) a Google, Amazon, Facebook o
Apple, o a les empreses que els puguin succeir. Aquest
pool de companyies provinents de la tecnologia, que els
francesos ja fa temps van batejar amb l’acrònim GAFA,
que empenyen la dinàmica de canvi en la indústria de la
comunicació i que “generosament” i amb èxit s’ofereixen
de plataformes de relació entre els mitjans i els públics,
aquest pool és el que pot amenaçar amb el seu poder
econòmic la pluralitat i la diversitat de la comunicació i la
informació que tantes dècades va costar construir.
Per acabar. Cert, els temps estan canviant, però no
tan de pressa: Apple ha hagut de cedir davant la denúncia
i amenaça de l’estrella Taylor Swift contra els seus plans
de no pagar pels drets als músics durant els tres mesos
de llançament gratuït del seu nou servei Apple Music. I fa
uns anys, The Financial Times es va plantar també davant
el quiosc digital d’Apple. Les indústries del contingut, si
aporten valor i servei als usuaris, encara tenen molt de
paper a interpretar en el futur paisatge de la comunicació.
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De la paraula als fets

Comunicació 21

OPINIÓ

Gestionar els recursos públics en un període
tan extremadament difícil com el que ha viscut aquest país els últims anys requereix una
enorme dosi de paciència i contenció.
Arribar a conclusions clares i eliminar les ﬂoritures de la diagnosi prèvia per aconseguir
una anàlisi posterior depurada i realista sempre ha de ser el primer pas per portar a
terme (executar, dirien alguns) una acció de
govern, sovint impopular, però ferma i
necessària.
Gestionar els recursos públics en l’àmbit
de la comunicació té un plus addicional de
diﬁcultat. Canviar motllos, estructures, tendències, però també actituds i aptituds és un
repte que només es pot entendre si la narrativa ﬁnal encaixa, aporta sentit comú i forma
part d’un pla major, estratègic i que posa les
bases per al present però sobretot per al
futur. Paraules abstractes, sí, que esdevenen
fets quan es converteixen en realitats.
És una obvietat dir que, des de la
Secretaria de Mitjans de Comunicació, la
tasca de Josep Martí comença a donar fruits,
un darrere un altre, després d’una etapa de
reﬂexió i acció combinada. De la teoria a la
pràctica, la realitat és que el mapa dels
recursos i les estructures públiques en l’àmbit de la comunicació ha canviat substancialment. L’últim cas es va produir fa poc amb
l’acord de les quatre diputacions per integrar-se i combinar esforços amb l’objectiu
d’impulsar la XAL després del tancament
ordenat (i inevitable) de Comunicàlia i
COMRàdio.
La XAL ja actua com a plataforma de
continguts per a televisions i ràdios locals de
tot el país. Una decisió lògica tenint en
compte que, des de fa temps, l’empresa
pública ja hi té adherides cadenes i emissores de fora la demarcació de Barcelona.
La XAL és un exemple d’integració que
permet ordenar recursos públics, fugint de la
sobredimensió de les estructures per fer-les
viables, optimitzant allò que ja es té en
beneﬁci del bé comú, precisament per preservar-lo. La lluita contra la inviabilitat és una
constant de l’acció impulsada des de la
Secretaria, que no només ha teoritzat sobre
allò que s’ha de fer, sinó que ho ha portat a
la pràctica. D’això se’n diu fer política, i ningú
ha dit que hagi d’agradar tothom. I ﬁns i tot,
s’accepta que tampoc tothom l’entengui,
almenys en un primer moment.
Però la política, sovint
incompresa, s’obre
camí. Sempre.
David Centol, editor

centol@comunicacio21.com

La postproducció digital:

La qualitat cinematogràfica
arriba als continguts televisius

Per Daniel Condeminas, consultor en comunicació

“AIXÒ JA HO ARREGLAREM A LA POSTPO”
És una frase quasi mítica al món del cinema, que expressa la confiança quan s’ha
produït un problema en el rodatge, ja sigui
d’il·luminació, sonorització o qualsevol
altre. L’equip de postproducció ja ho arreglarà. Però la postproducció va molt més
enllà de solucionar problemes i muntar o
editar. És una complexa indústria de serveis a la producció audiovisual, de molt
alta i costosa tecnologia i qualificació professional, que intervé de forma decisiva en
el resultat final de l’obra audiovisual, en el
seu relat d’imatges i sons. Si fins ara havia
estat al darrere de les obres cinematogràfiques, la digitalització del conjunt del sector audiovisual està facilitant que arribi
intensament a la resta del sector, dominat
per la televisió i les noves plataformes.
La revolució tecnològica de la digitalització de tot el sector audiovisual ha fet
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tancar els històrics laboratoris de revelat
fotoquímic per substituir-los per equipaments digitals. El maquinari informàtic de
primer nivell, i els programes de tractament d’imatge i so i d’efectes digitals, han
posat fi a unes tecnologies que, tot i la
seva evolució, seguien processos ben
similars des del mateix moment del naixement de la indústria cinematogràfica, a inicis del segle passat. Com en altres sectors
de les indústries culturals, la postproducció
és una combinació de tasques artesanals i
creatives que es realitzen amb equips tècnics de gran complexitat.
El món del cinema ha viscut aquest
procés de forma accelerada amb la substitució del rodatge amb pel·lícules de 35
mm per les càmeres de captació d’imatge
a 4K o més, i ha culminat el dificultós
canvi del sistema de les projeccions a les
sales de cinema, on les pesades bobines

de cel·luloide han donat pas a discs durs o
directament arxius enviats per fibra òptica o satèl·lit. Els lents processos de tractament del suport fotoquímic, de la filmació, de l’etalonatge de les escenes filmades, del muntatge del positiu a la moviola, fins finalitzar amb les costoses còpies
per als cinemes, ja són cosa del passat.
La convergència digital, molt accelerada i definitivament consolidada en els
darrers 10 anys, ha fet possible que no hi
hagi d’haver cap diferència per a una producció pensada per al cinema o per a la
televisió. En tot cas, la diferència serà el
pressupost assignat. Es pot enregistrar
amb la mateixa càmera, i el tractament de
la imatge es pot fer als mateixos equips,
reduint-se molt els costos respecte als
que havia tingut el cinema fotoquímic. I
és precisament aquest abaratiment de
les postproduccions el que ha obert les

tant-hi tots els avantatges i les grans
potencialitats de la postproducció digital.
Això ho hem pogut veure en els darrers
anys a TV3, en sèries nascudes de la
col·laboració entre la cadena i productores
catalanes independents com Polseres
Vermelles, El Crac, la més recent Cites, o
la futura Habitacions tancades. O casos
com el Súper3 El Musical, una producció
pròpia de la mateixa televisió, feta a partir de l’exitosa obra musical al teatre,
reelaborada visualment en la postproducció.
El Know-how, l’expertesa dels professionals d’aquestes empreses és un element d’alt valor afegit. La consecució
d’ambients sonors envoltants, els efectes
digitals cada cop més complexes, i el treball amb rodatges a cada cop més alta
resolució d’imatge (ja comença a ser
habitual treballar amb 5 o 6K) són exigències creixents que requereixen continuades inversions en nous equips que,
entre altres avantatges, redueix els
temps de treball.

Sala de projecció que permet fer el control de qualitat de les postproduccions amb les mateixes
condicions que un cinema equipat amb projector 4k. Cortesia d’Ymagis.

portes a la resta de finestres i pantalles de
difusió i exhibició.

RODA EL MÓN I TORNA
ALS BONS ORÍGENS
Fins a l’arribada dels enregistraments en
cinta magnètica, la producció televisiva
utilitzava dues vies tecnològiques molt
diferenciades: els continguts en directe,
dependents de càmeres i equips electrònics, i la resta de continguts que passaven per la filmació i els laboratoris fotoquímics, com els que van posar-se en
funcionament al centre de producció de
TVE a Miramar el 1959. Aquesta presència del cinema dins la mateixa producció
televisiva s’anà extingint amb la generalització del vídeo cap als anys 80 del segle
passat, amb la seva contínua millora en
formats i resolucions fins arribar a l’actual HD. Aquesta substitució del films pel

suport magnètic suposà en molts casos, a
l’interior de les televisions, el predomini
dels factors tecnològics per davant dels
valors del llenguatge visual, començant
pel muntatge.
Aquest procés s’accelerà amb la consolidació del vídeo com a sistema únic
d’enregistrament i edició del món televisiu. Amb ell, les tasques pròpies de la
postproducció del fotoquímic quedaren
limitades als continguts emesos que
prèviament havien passat per la pantalla
gran, bàsicament llargmetratges i alguns
documentals, que es passaven a suport
magnètic mitjançant el telecine.
La digitalització de tota la indústria
audiovisual ha suposat que el cinema hagi
anat tecnològicament molt més enllà de
la televisió pel que fa a estàndards visuals,
ja que partia dels exigents paràmetres de
qualitat de les pel·lícules de 35 mm, apor-

CRISI I CONCENTRACIONS EMPRESARIALS:
ESDEVENIR SEU D'UNA MULTINACIONAL
O JUGAR EN SOLITARI
Com a la resta de sectors, la crisi
econòmica que encara patim ha trasbalsat les indústries de l’audiovisual, i amb
elles les empreses de postproducció. I a
més dels factors generals, se n’hi han
sumat d’específics, com la baixada dels
ingressos publicitaris pel que fa a les televisions, o la reducció –molt dràstica– de
les línies de suport institucional que va
suposar una frenada convulsa de la indústria cinematogràfica, amb moltes productores que, o han desaparegut o han hagut
de fer importants reconversions. I només
faltava el 21% d’IVA.
I, com comentàvem abans, precisament els primers anys d’aquest període
del definitiu pas del món fotoquímic al digital van quasi coincidir amb l’inici de la crisi.
Un canvi de paradigma tecnològic que
requeria o molta capacitat financera
pròpia o l’accés a fons de crèdit importants, extraordinàriament difícils en aquells
moments. Si inicialment algunes empreses optaren per la fusió, això no fou suficient per garantir la seva sostenibilitat
empresarial. Aquest seria l’exemple
d’Imasblue, nascuda a partir de la fusió
d’Infinia i Molinare, i que ha estat finalment absorbida pel gran i històric grup
nord-americà Deluxe, que ha fet de
Barcelona una de les seves seus
europees. Des d’aquí s’ofereix un model
integral de serveis: a més de la postproducció, hi ha també els serveis d’estudi de
www.comunicacio21.cat · C21_7

“

A partir de l’enregistrament realitzat durant una de les representacions teatrals, la postproducció permeté que el Súper3 El musical emès
per la televisió incorporés un tractament de les imatges i uns efectes digitals de rang cinematogràfic. @CCMA.

Ens trobem amb
empreses d’alta

tecnologia i estructures
tant reduïdes com

extraordinàriament

professionalitzades,

“

que ofereixen al món
de la producció

audiovisual un gran

estalvi de temps i la

garantia d’un producte
final de gran qualitat
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gravació i doblatge, impulsats a partir de
l’adquisició de la darrera seu de Sonoblock.
Una de les empreses de referència a
Catalunya, però que va haver d’abaixar
persianes fa dos anys.
Seguint amb l’aposta barcelonina de
grans empreses internacionals tenim l’europea Ymagis, nascuda a l’inici de la gran
transformació digital del sector, que ha
estat creada i dirigida per executius catalans amb llarga experiència durant l’època
dels laboratoris fotoquímics. Professionals
que havien protagonitzat la revolució tecnològica al capdavant de diverses empreses que ja formen part de la història de la
indústria cinematogràfica catalana.
En sentit radicalment oposat a aquesta entrada de multinacionals a Catalunya,
trobem Antaviana Films de Josep M.
Aragonès, un dels precursors del cinema
digital i pioner en la nova era de l’estereoscòpia (3D) al nostre país. Amb una
llarga trajectòria professional, ha decidit,
després d’una etapa de vinculació empresarial amb un gran grup, fundar una nova
empresa, Antaviana Films, en la que el
valor afegit no és pas la seva dimensió,
sinó la llarga experiència, i la filosofia de
ser “companys de viatge” de les produccions.
En qualsevol dels casos, ens trobem
amb empreses d’alta tecnologia i estructures tant reduïdes com extraordinària-

ment professionalitzades, que ofereixen
al món de la producció audiovisual un
gran estalvi de temps i la garantia d’un
producte final de gran qualitat, davant
d’un públic cada cop més exigent amb el
que se li ofereix.

BARCELONA, HUB DE L’AUDIOVISUAL
EUROPEU I MEDITERRANI?
Els prop de 120 anys de producció audiovisual a Catalunya és una història de
molts esforços i èxits protagonitzada per
grans professionals, i empresaris de
mentalitat oberta que han consolidat,
malgrat moltes dificultats, una potent i
competitiva indústria que representa
quasi la tercera part dins l’actual conjunt
estatal. La celebració per tercer any consecutiu de CineEurope, la gran trobada
continental de la indústria cinematogràfica —des dels exhibidors i distribuïdors als
fabricants d’equipaments— a Barcelona,
és una prova de l’atractiu i la capacitat de
la ciutat per esdevenir un hub audiovisual europeu i mediterrani.
Si durant molts anys la distribució
cinematogràfica necessitava, per qüestions de costos logístics, laboratoris arreu
del món, el present i futur de les empreses de postproducció està directament
vinculat a la producció que es faci al seu
territori més o menys proper. Els costos
no estan ara vinculats a les còpies a les

sales de cinema, sinó a la proximitat als
rodatges i a la competitivitat que
puguin oferir el conjunt d’empreses
audiovisuals relacionades amb la realització d’un documental o una sèrie, des
del lloguer d’equips a la seva mateixa producció... i postproducció. En aquest sentit, no s’hauria d’oblidar la llarga tradició
del doblatge a Catalunya, com un actiu,
tant per augmentar la testimonial
presència de pel·lícules doblades al català
als cinemes, com per jugar fort la carta
d'esdevenir un centre de producció plurilingüe per a Europa i la resta de països
mediterranis. Això sense oblidar el potent
mercat llatinoamericà, que està en permanent expansió.
El continuat creixement de produccions audiovisuals a Catalunya, i especialment a Barcelona, des de llargmetratges, a videoclips i espots publicitaris
–de prop de 500 l’any 2006 a més de
3.000 l’any passat– és un element que
juga molt a favor d’aquesta estratègia
d’esdevenir hub de la indústria audiovisual. Com hem apuntat en anteriors
articles a Comunicació21, el nostre país
té molts factors a favor per ser-ho, i l’enfortiment d’aquest sector en continu
creixement internacional pot ser clau
per enfortir les sinergies entre països,
que cada cop són més importants per al
conjunt de les indústries culturals i creatives de la UE.

tra de la mà de les empreses multinacionals de SVOD, amb l’imminent entrada
a escena de Netflix. I la televisió no pot
quedar-ne al marge.
Si a finals dels 90 TV3 va ser una de
les televisions europees que oferí programació en PALplus, la darrera evolució de les emissions analògiques adoptant l’actual format d’imatge 16:9, i posteriorment va ser pionera en posar en
marxa canals en HD i proves pilot d’emissions en 3D, ara té al seu costat
aquest sector empresarial català per fer
el salt al 4K o UHDTV. Un salt que necessitarà d’importants transformacions en
el sistema d’emissions, i que ha d’anar
acompanyat de la natural renovació del
parc de televisions a les llars. Un format,
el 4K, que hauria d’esdevenir l’estàndard de resolució d’imatge i rang
dinàmic de color (la paleta cromàtica)
per a qualsevol nou contingut per a la
televisió, en tant que garanteix la seva
explotació a llarg termini i la seva comercialització en qualsevol finestra d’exhibició ara i en el futur.

Per això es fa tan estratègica l’aliança
entre el món de la televisió, els broadcast, i les empreses de postproducció. Si
dividim el procés que va de la concepció
i creació d’un contingut televisiu fins a la
seva arribada a l’antena de casa en tres
parts o etapes –producció, postproducció (no només edició) i emissió– el futur
cada cop més competitiu a la televisió
del menjador davant les noves ofertes
via IP, requerirà que les cadenes centrin
els seus esforços inversors en la primera
–amb producció pròpia, coproducció i
aliena o de compra– i la tercera –controls
centrals, enllaços i equips transmissors
en el nou estàndard DVB-T2. Enmig, la
millor inversió és aliar-se amb aquestes
empreses que fan de la qualitat la seva
raó de ser, i no caure en errors d’autarquia tècnica i personal estèrils. Jugarem
bé les cartes?

PS. Per aquest article he comptat amb la
col·laboració de Josep M. Aragonés, director
general d’Antaviana Films; David Cárceles, director d’operacions de Deluxe-Spain; i Àngel Martín,
director d’Ymagis. Gràcies a tots tres i als seus
equips.

El resultat de la postproducció d'un frame (imatge) de la sèrie Habitacions tancades
de Diagonal TV, TV3 i TVE: l'original i la que es veurà per televisió.
Cortesia d'Antaviana Films..

DEL FRUSTANT HOME CINEMA A LA
TV QUE ES VEURÀ COM AL CINEMA...
SI ELS CANALS HI APOSTEN
Tots recordarem la moda de fa uns anys
dels home cinema. La irrupció de les
primeres grans pantalles planes va anar
acompanyada de costosos equips
reproductors de vídeo i àudio amb tot
un conjunt d’altaveus que prometien
poder transformar el menjador de casa
en una sala de cinema. L’experiència va
quedar per sota o molt per sota de les
expectatives, segons els diners invertits.
A banda de les limitacions de la tecnologia de les pantalles de l’època, la poca
resolució dels DVD i altres limitacions
com la gamma de colors i el contrast de
les imatges demostraren que portar
l’experiència cinematogràfica al menjador quedava pendent. Ara però, ja és
possible gaudir de productes d’ultra
alta definició (4K) en pantalles adequades, la mateixa resolució que ofereixen els millors projectors –que no són pas
tots– de les actuals sales de cinema digital. Un 4K que arribarà aviat a casa nos-
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David

d’un fals recanvi

Foto a quatre columnes a la portada amb
els braços oberts, mirant a l’horitzó, i sota
una cita literària que diu: “El món sencer
s’aparta quan veu passar un home que sap
on va”. Es pot dir més alt, però no més clar.
Dues planes més enllà, a la 3, l’editorial
titula “Albert Rivera o l’impuls necessari per
regenerar la vida política”. I a dins hi llegim
que Rivera és un “polític encertat”, un “orador eloqüent”, un “dirigent proper” i un
llarg etcètera panegíric que culmina amb
un article a tota plana, a la 4, en què sota
una altra gran foto del Rivera hi llegim,
entre cometes: “Sóc el millor per al canvi”.
Aquestes són la portada, l’editorial i les planes 4 i 5 d’El Mundo del passat 23 de juny.
El buc insígnia de la caverna mediàtica,
doncs, torna als orígens, torna al 2006 quan
va fer mans i mànigues (és a dir, portades,
editorials i reportatges a tota plana) perquè
Ciutadans passés del no-res a tenir tres
diputats al Parlament de Catalunya en una
ascensió política ﬁns aleshores insòlita. Avui
ja no sorprèn tant, perquè Pablo Iglesias i
el seu Podem també han protagonitzat
una ascensió meteòrica, també gràcies a
una construcció mediàtica –en aquest cas
a través de La Sexta– que ha sacsejat el
tauler polític estatal.
Però tornem a Rivera perquè el seu és
un cas digne d’estudi. D’ençà del 2006, i
sempre obeint als interessos de l’statu quo
espanyol, el líder de Ciutadans, tot i tenir
només 3 diputats al Parlament –que en el
punt àlgid de les divisions internes van arribar a ser un i prou, ell–, sempre ha tingut
una cadira als platós de les televisions estatals. Quin sentit periodístic té que un polític
regional, amb només tres diputats, surti
cada quinze dies a Telecinco, cada mes a
Antena 3, cada tres setmanes a Cuatro i,
darrerament, gairebé cada setmana a La
Sexta? No en té. El sentit és, estrictament,
polític. Però no un sentit polític sorgit d’ell,
sinó sorgit de les elits que l’han creat, l’han
fet créixer i l’han fet gran.

Fins ara, l’única feblesa d’aquesta construcció mediàtica era que responia als interessos de les elits més cavernàries de
l’Estat, aquelles que han estimulat totes les
guerres de banderes i de llengües. Però
això ha canviat. La irrupció de Podem ha
espantat transversalment l’statu quo ﬁns al
punt que, ara fa tot just un any, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va proposar públicament “crear un Podem de
dretes”. I dit i fet. A partir d’aleshores,
Ciutadans va passar a ser la nineta dels ulls
no només d’El Mundo, sinó també de l’ABC
i, atenció, d’El País. I, de retruc, de totes les
ràdios i teles dels grups comunicatius respectius, alhora que veia augmentar les
seves arques amb quantioses donacions
“anònimes”.
I és així com arribem al moment actual,
en què Albert Rivera ja ha decidit abandonar Catalunya per centrar-se en les
espanyes. Tothom té dret a somiar. Però
sobta la insistència de Rivera en presentarse com a regenerador. Ell, que havia estat
militant de les joventuts del PP, ell que lidera un partit fundat pel ﬁll d’un expresident
de la Caixa i cosí del penúltim president de
Catalunya Banc. Ell que, com a candidat
català, s’ha presentat tres cops a les eleccions, i ara ja anuncia el seu quart assalt,
aquest cop a les generals. Ell que lidera un
partit que, tot i no haver governat mai, ja té
un imputat per frau ﬁscal –Jordi Cañas–, té
un eurodiputat amb comptes a Suïssa
–Javier Nart–, i té nombrosos candidats
provinents de Plataforma per Catalunya i la
Falange Española. Tot plegat està molt lluny
de cap regeneració o recanvi. Però tot això
no es diu als platós de televisió ni a les portades dels diaris. I uns per omissió conscient i els altres per negligència acomplexada, tots plegats estem contribuint a la
construcció mediàtica d’un fals recanvi.
David Bassa és president del Grup de
Periodistes Ramon Barnils
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Duart
Brauli

Text: Pere Giménez
Fotografia: F. Javier Rodríguez

“Com a valencià compromès amb una
idea de nació plena, no sempre s’ha estat
encertat a l’hora d’interrelacionar-se”
Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Brauli Duart es va incorporar a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals el gener
de 2008 com a conseller, i el març de 2012
va accedir a la presidència, enfrontant-se a
una de les etapes més convulses de l’ens,
amb nombrosos fronts oberts.
Al llarg del mandat, Duart tan sols s’ha
manifestat sobre les actuacions que duu a
terme el consell de govern en les sessions
de control del Parlament, ja que les dues
úniques entrevistes concedides fins ara
van ser el seu primer dia com a president,
a Els matins de TV3 i El matí de Catalunya
Ràdio.
A continuació, repassem amb Brauli
Duart les actuacions de la CCMA passades,
presents i futures durant el seu mandat.

Venint d’èpoques ‘més tranquil·les’ dins
la CCMA, no ha lamentat algun cop que
no li hagi tocat una etapa menys convulsa?
Home, aquest pensament suposo que en
un moment o altre l’ha tingut qualsevol
responsable polític en aquesta etapa que
estem vivint en qualsevol àrea del sector
públic. Aquesta casa, l’any 2010, funcionaC21_12 · www.comunicacio21.cat

va amb un pressupost de 457 milions, i
l’any passat ens va tocar gestionar-la amb
un de 296 milions. Estem parlant d’una
reducció del 34% del pressupost en quatre
anys, amb tot el que això comporta. Per
tant, si hagués pogut escollir en quina etapa
m’hagués agradat estar és evident que en
30 anys d’història... totes han tingut el seus
moments de complexitat, en cadascuna
han tingut els seus problemes, però bé, ara
ens toca viure aquests i el que hem de fer
és encarar-los i mirar de solucionar-los.

Entre aquests problemes hi ha les retallades pressupostàries i els conflictes laborals, que han anat de la mà, i els quals ja
s’arrossegaven de l’anterior consell de
govern. Actualment s’està negociant un
nou conveni col·lectiu, hi ha algun termini
per tenir-lo enllestit?
A finals de gener vam reiniciar les negociacions amb els sindicats per poder tancar un
conveni col·lectiu, però no treballem amb
cap termini. Normalment quan comences
a negociar un conveni no et marques terminis, sinó que vas avançant en tots
aquells aspectes on pots anar tancant

acords, i vas posposant els que no hi ha
acord per resoldre’ls després. S’ha de dir
que no tenim tanta pressió en aquesta
negociació, perquè les condicions laborals
dels treballadors es mantenen per un
acord del consell de govern, i per tant no
és allò que dius ‘o tenim conveni o la situació laboral és una altra’. En aquests moments estem treballant amb les condicions laborals que hi havia en el conveni
que es va extingir el 31 de gener de 2014.

En el nou conveni s’arribarà a l’equiparació salarial entre les diferents plantilles?
Això dependrà dels avenços que es facin
en la comissió negociadora. Els acords als
quals s’arribin dependran, d’una banda,
de les possibilitats pressupostàries que
tingui la Corporació, i de l’altra del que es
pugi avançar en aquest àmbit i en d’altres.
Perquè un conveni s’acaba assolint a partir de l’acord global en diferents àmbits.
Però si es treballa en la CCMA com una
única empresa de mitjans, tenir escales
salarials diferents...
La nostra voluntat és que aquest sigui un

L’EQUILIBRI PRESSUPOSTARI
Un altre front obert és el 5% del RAV, la
reducció salarial que s’aplica des de maig
de 2011, que el Tribunal Suprem ha fet
retornar als treballadors de Catalunya
Ràdio, mentre que en el cas dels de TV3
s’està pendent de resolució. Què passarà
si la sentència és en el mateix sentit?
Sigui a l’Audiència Nacional, que és on
està en aquesta primera fase, o sigui al TS,
si surt una sentència en la mateixa línia
que Catalunya Ràdio, per part de la direcció intentarem complir-la. Però a la vegada també ens adreçarem tant al Govern
com al Parlament i els plantejarem que el
pressupost aprovat per al 2015 contemplava una reducció salarial del 5%, i per
tant haurem de mirar com encarar aquest
nou cost sobrevingut, que no està previst
als pressupostos, tenint en compte que la
CCMA, per imperatiu legal, no pot generar
dèficit. Si acabem un exercici amb dèficit,
estem obligats en el primer trimestre de
l’any següent a establir mesures per poder
recuperar-lo.
Amb els recursos que tenim ara, a tot
no arribem. En una etapa on ja acumulem
un 34% d’ajustos en quatre anys, l’alternativa de finançament sense tocar el pressupost seria continuar ajustant en els continguts audiovisuals, una alternativa que
defujo totalment, m’hi nego. Considero que
això podria ser letal per als nostres interessos i també per als de la indústria audiovisual del país. Nosaltres aquesta via no l’aplicarem, per tant hauríem de veure com
es pot encarrilar per complir la sentència i a
la vegada el mandat legal de no tenir dèficit.
No es pot deixar d’aplicar ja la retallada
del 5% del RAV?
El 5% anual dels treballadors de la televisió
equival a gairebé 5,5 milions d’euros. Un

5% que la resta del sector públic continua
aplicant-se des de que es va implantar per
part del Govern del PSOE.

Els comitès d’empresa argumenten que,
el 2011, van arribar a un acord amb l’anterior consell de govern, aprovat en referèndum pels treballadors, per rebaixarse el 5% del sou a canvi de mantenir els
llocs de treball. Però quan l’acord va vèncer el gener de 2013, es va seguir aplicant
la reducció del 5% i a l’estiu es va acabar
executant un ERO.
Els acords de 2011 venien condicionats
per dues realitats. Una, que a tot el sector
públic s’havia aplicat aquesta reducció del
5% via decret, per tant nosaltres també
érem sector públic i havíem de contribuir
a aquest esforç col·lectiu. I dos, es va decidir en una situació on ja vèiem que els
ingressos estaven baixant de forma alarmant. Dels 100 milions que havíem ingressat en publicitat el 2010 passàvem a una
previsió per al 2011 que no arribava als 90;
entre 2010 i 2013 la caiguda de la publicitat va passar dels 100 milions als 60.
D’altra banda, les aportacions del Govern
van passar dels 329 milions de 2010 als
225 més 8 milions extraordinaris del 2014.
Amb aquesta realitat, no ens va quedar més remei que fer totes les polítiques
possibles de contenció de la despesa per
evitar que aquesta casa entrés en una
situació d’inviabilitat econòmica. Tot l’esforç que s’ha fet no tenia altre objectiu que
salvar la CCMA, garantir la viabilitat econòmica i que no acabés com altres. Al tanto: i
equilibrant on gastàvem els diners. Perquè
hi ha corporacions a l’Estat espanyol que,
com a conseqüència dels ajustos i la forma
com han distribuït la despesa, ara destinen
una part molt important a capítol I, a nòmines; s’han quedat pràcticament sense
recursos per poder comprar continguts, i
per tant això està afectant la seva audiència, i ja no parlo del lideratge.
Nosaltres no ens ho podem permetre.
Havíem de fer una contenció en la despesa que fos equilibrada: vam demanar un
esforç als treballadors, i es va fer; vam aplicar un esforç de contenció en la generació
de continguts audiovisuals externs, i la
combinació dels dos és el que ha permès
l’estabilitat pressupostària.
Aquí es va fer un ERO que va generar
molta tensió, va ser molt dura la negociació. El Parlament majoritàriament s’hi va
pronunciar a favor amb els vots de CiU i
ERC, i aquesta llum verda ens va permetre
arribar a un acord amb tots els sindicats, i
això ho vull remarcar, amb tots. A l’hora
d’aplicar els pactes, ens vam trobar que a
la tele la immensa majoria dels majors de
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conveni únic per a tota la Corporació; ho
he manifestat públicament al Parlament,
jo sóc partidari de ‘a igual treball, igual
salari’, a la gent se li ha de pagar en funció
de les responsabilitats que assumeix i la
feina que fa. Per tant, la diferent situació
que hi ha entre tele i ràdio des de fa 30
anys sóc partidari de superar-la, i més
encara amb el model que estem impulsant d’una confluència de redaccions, on
aquests treballadors que facin la mateixa
feina, vinguin del mitjà que vinguin,
entenc que haurien de tenir el mateix
nivell de retribucions. A la vegada, dins de
la redacció, potser haurem d’avaluar diferents escales, però és una cosa que s’està
negociant, i per tant dependrà dels avenços que es facin i de la voluntat dels sindicats d’anar en aquesta direcció.
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parlant d’una reducció

del 34% del pressupost
en quatre anys, amb
tot el que això
comporta
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De la mateixa manera que es va arribar a
un acord amb els sindicats per l’ERO, no
hauria estat més fàcil intentar pactar una
pròrroga del 5% de reducció salarial
abans de judicialitzar-ho?
La sentència del Tribunal Suprem no va
deixar de ser una sorpresa per a totes les
parts, perquè hi havia un pronunciament
previ de l’Audiència Nacional que deia que
s’havia de mantenir la reducció del 5%
com a tot el sector públic. I el TS, nomenat
directament pel Consejo General del
Poder Judicial, el que fa no és analitzar tota
la documentació i fer un nou judici, sinó
resoldre un recurs sobre una cosa ja jutjada, que no és el mateix que dictar una sentència. I per a sorpresa de tots, el Suprem
diu que Catalunya Ràdio ha de tornar el
seu 5%. Es poden fer moltes interpretacions, però l’AN havia dit tot el contrari en
la sentència.

HISENDA
Un altre front obert és el tema de l’IVA
amb Hisenda. Com està actualment?
Hisenda hauria d’haver tornat la part corresponent al primer trimestre en els primers 15 dies d’abril, i ho ha començat a fer
al juny. Això respon a un recurs que
havíem presentat davant del Tribunal Econòmic-Administratiu, que vam guanyar.
Aquest tribunal va reconèixer el dret a ser
reconeguts com a sector públic pel que fa
al conflicte que tenim amb Hisenda per al
període 2012-2014, que per això no ens
tornava l’IVA del 2015, i ara s’ha vist obli-
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gada a fer-ho. De totes maneres, el conflicte per al període 2012-2014 continua
obert, està judicialitzat i nosaltres continuem necessitant els 20 milions que no ens
han tornat d’aquella etapa.

20 milions que sortiran d’un préstec del
Govern.
Efectivament. En els pressupostos de la
Generalitat del 2015 es preveu un préstec a
llarg termini per a la Corporació, i quan això
es guanyi als tribunals, que segur es guanyarà, el que es retorni anirà directament al
Govern per fer front a aquest préstec.
Amb tots aquests entrebancs, es preveu
tancar aquest 2015 amb dèficit?
En aquests moments tenim ja una despesa extra no prevista, que són els 3 milions
de devolució als treballadors de Catalunya Ràdio. Estem intentant treballar en
una doble direcció: millorant els nostres
ingressos per compensar aquesta despesa sobrevinguda, i d’altra banda mirar si

“

TV3 és líder de forma
continuada des de fa

“

61 anys van voler marxar, i a la ràdio ho van
fer tots. En canvi, tinguérem un munt de
voluntaris que volien marxar i no podien
perquè els mateixos sindicats havien tancat els numerus clausus. Així que vam
haver de reobrir negociacions i ampliar la
xifra perquè s’hi pogués apuntar qui volgués. Quan s’acabi d’aplicar l’ERO seran
286 persones les que hauran sortit, i la
part més positiva és que ho han fet voluntàriament, perquè si haguessin volgut
quedar-se, ho haguessin pogut fer.
Una mesura d’aquestes és duríssima,
perquè afecta la feina de la gent i tots
sabem com estan les coses avui dia, però
ens permet compensar la caiguda dels
ingressos, perquè si no fos així tot hagués
hagut de recaure sobre els continguts
audiovisuals, i ara estaríem com aquestes
televisions que deia. El drama que estan
percebent algunes és que, al seu territori,
no les tenen en compte, no estan dintre
dels primers nou números del comandament a distància. Nosaltres hem de fer el
que calgui perquè aquí no ens passi, com
a nació no ens ho podem permetre.

cinc anys, cosa que no
havia passat mai.

I d’aquests cinc anys,
quatre en l’etapa on
TV3 ha hagut de fer

uns ajustos inèdits en
la seva història

tat i per tota la tensió que estava generant. Vam decidir que podíem buscar
altres fórmules i és el que vam fer. El cert
és que, en una de les dues empreses que
van presentar oferta [Godó], ara ha entrat
un altre soci [Mediaset] que té previst
impulsar una sèrie d’iniciatives que ja veurem com afecten a tot el mercat audiovisual català.

Tant Godó, de qui es donava per fet que
seria l’adjudicatària, com Zeta tenien
molt menys volum de negoci. Una de les
crítiques de l’operació és que no es veia
el benefici que se’n podia treure, que
l’empresa escollida acabaria guanyant
molt més, i en canvi la Corporació podia
perdre.
El concurs no era estrictament per a Catalunya, s’hi podia presentar qui volgués i
reunís una sèrie de requisits, entre els
quals un determinat volum per evitar que
fos molt baix. Més enllà de la facturació,
els plecs establien que si guanyàvem nosaltres guanyava tothom, però si perdíem
també perdia tothom. L’incentiu estava
aquí: ‘busca’t la vida, mou-te, sigues molt
eficient’, perquè com més guanyi TV3,
més guanya l’empresa que gestiona
aquest equip.

podem ajustar-nos dins les nostres partides, perquè ens permeti acabar, si no
amb dèficit zero, sí amb la situació més
estabilitzada pressupostàriament.

PUBLICITAT, GODÓ I MEDIASET
Els ingressos publicitaris estan per sobre
de les previsions?
En aquests moments estan lleugerament
per sobre. De totes maneres, vull recordar
que tenim un compromís amb el sector
audiovisual, pel qual els tres primers
milions que sobrepassin els 65 milions
d’ingressos publicitaris previstos els destinarem a un sector on hem ajustat moltíssim. En quatre anys hem reduït un 56% la
despesa en continguts audiovisuals, una
indústria on també hi ha milers de treballadors. Per tant, els tres primers milions
seran per reforçar aquest àmbit, perquè
necessitem que hi hagi un sector audiovisual potent a Catalunya, primer perquè és
una de les nostres funcions, i segon perquè una part del nostre producte i liderat-

ge també es deu a les aportacions que la
indústria audiovisual ens fa.

Una de les mesures més controvertides,
que finalment no va tirar endavant, va
ser l’externalització de la gestió publicitària de TV3. Vist en perspectiva, com
podria haver afectat?
El que plantejàvem era un nou model de
la venda de publicitat. Nosaltres ens quedàvem la decisió sobre quin tipus d’anuncis es podien fer, d’on anaven, i ens quedàvem els ingressos que generaven. El
que volíem gestionar d’una altra manera
era l’equip de venda, i per això vam plantejar un concurs on qui guanyés gestionaria l’equip de comercial de TV3 dins d’un
altre equip més ampli, mantenint la seva
vinculació professional amb la Corpo, amb
l’objectiu de permetre una forma d’arribar al mercat més àmplia perquè repercutís en uns millors ingressos.
Al final vam decidir aturar el procés
veient com anava l’evolució de la publici-

I ara, com pot afectar l’entrada de Mediaset a Godó?
Caldrà veure com evoluciona. A Catalunya
els espais publicitaris són els que són, i en
l’àmbit de la televisió hi ha tres grans trossos:
el que gestiona Antena 3, el de Telecinco, i el
de TV3. Els dos primers a l’Estat tenen una
posició predominant; amb poc més del
50% de la pantalla tenen un 92% del pastís publicitari. A Catalunya és de preveure
que Mediaset intentarà emportar-se un
tros d’Antena 3 i un tros nostre.
Caldrà veure fins a quin punt Mediaset té èxit en aquesta estratègia de creixement en el mercat publicitari català. Com
més creixin ells, nosaltres més durament
haurem de treballar per mantenir el nostres espais i mirar de guanyar-ne.

I a nivell de continguts? La potenciació de
8tv dels últims anys es va intentar vendre
com que no competiria tant amb TV3,
sinó que podia agafar audiència de les
televisions estatals. Però a l’hora de la
veritat la seva graella s’ha emmirallat
bastant amb la de TV3 per competir-hi.
És evident que 8tv i TV3 prestem un servei
que tenen una cosa en comú, i és que ens
adrecem a un públic que vol consumir
continguts audiovisuals en català. Si volem
mantenir el nostre lideratge, haurem d’intentar que tots els qui volen consumir
www.comunicacio21.cat · C21_15
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continguts en català continuïn veient la nostra televisió. Si creix 8tv ens afectarà a nosaltres? Caldrà veure què passa en el futur. A
mi m’agradaria, com ha passat en altres
àmbits dels mitjans, que l’oferta público-privada en català sigui clarament majoritària. A
la ràdio està passant, a la tele no, aquí el consum majoritari és en castellà.

AUDIÈNCIES
En els darrers anys TV3 ha pogut mantenir
el lideratge malgrat ha anat perdent quota
de pantalla.
Un dels principals riscos que ens preocupava en les polítiques d’optimització de recursos i d’ajustos era que tingués una repercussió negativa en els continguts i en l’audiència.
Això ens feia patir, però no ha passat. TV3 és
líder de forma continuada des de fa cinc anys,
cosa que no havia passat mai. I d’aquests cinc
anys, quatre en l’etapa on TV3 ha hagut de
fer uns ajustos inèdits en la seva història. El
lideratge no ha estat necessàriament lligat als
recursos, sinó a la seva gestió; entre el 2006 i
el 2009, que és l’etapa que més diners hi ha
hagut mai a la Corpo, no es va ser líder ni un
sol any, en algun fins i tot TV3 va ser tercera.
Per què ha baixat la quota d’audiència?
No és producte de la fragmentació de l’audiència, sinó de l’atomització que s’ha produït amb l’entrada massiva de canals de
TDT, la consolidació dels quals ha anat afectant les televisions generalistes. Nosaltres
tenim la sort que, havent baixat totes les
generalistes, ens hem mantingut amb una
caiguda inferior a la seva.

En canvi, Catalunya Ràdio ha anat incrementant l’audiència, però és segona.
Vam perdre el lideratge el 2009, i des
d’aquell moment no l’hem pogut recuperar.
Ara, no hi hem renunciat ni un sol dia, i
estem fent tot el que està a la nostra mà per
recuperar-lo. Estic molt content que la
immensa majoria dels que consumeixen
ràdio a Catalunya ho facin en català, crec
que és una bona notícia. La nostra obligació
és que la ràdio líder dels que consumeixen
aquest mitjà en català sigui Catalunya Ràdio,
i estem treballant perquè sigui així. De fet,
alguns fitxatges que hem fet els últims anys,
malgrat la situació d’ajust, van en aquesta
direcció, amb una voluntat clara de competir al màxim nivell.

PLURALITAT
En les sessions de control del Parlament, un
dels temes que més critiquen els partits de
l’oposició és la manca de pluralitat. És una
qüestió que ha passat més o menys en
totes les etapes, però que ara se centra a
acusar TV3 de monotemàtica pel tractament del procés sobiranista.

Hi ha dues realitats, la subjectiva i l’objectiva. La subjectiva és la sensació que
cadascú té mirant la tele. D’aquesta res a
dir, però hi ha l’objectiva. Nosaltres tenim
una sèrie d’indicadors que ens donen
dades molt clares de què fem. D’una
banda tenim els estudis del CAC, que ens
diuen que el 2013, les relacions CatalunyaEspanya va ser el tercer tema més tractat
als informatius, i el 2014 el segon.
Nosaltres som plurals? En l’últim
informe assenyala que complim la funció
de servei públic de comunicació, i entre les
funcions hi ha proporcionar una informació veraç, contrastable i plural. Això ho
fem, ho diu el CAC, i ho subratllo: per unanimitat de tots els seus membres. Hi ha
més indicadors. El panel GfK diu que TV3
és la televisió generalista més ben valorada
de les que es veuen a Catalunya, i que els
nostres informatius són els més plurals.
I després també ho diu la gent: segons
l’enquesta del CEO, el 47% escull els informatius de TV3 i el 32% els de Catalunya
Ràdio. En els dos casos són els preferits
pels catalans a l’hora d’informar-se. La
gent els veu perquè majoritàriament considera que són plurals, objectius i veraços,
perquè si no, no els veuria.
Les dades del CAC, del GfK i de consum són aquestes, i em dóna molta tranquil·litat. I això és un mèrit dels que treballen en informatius i hi han treballat,
perquè aquest prestigi no és d’ara, és de
sempre.

Això són dades d’informatius, però a nivell de tertúlies...
Sense entrar en detalls, per no deixar anar
una pluja de dades, em remeto a l’informe
que Mèdia.cat va publicar al novembre on
analitza els debats sobre la consulta del 9N i la independència. Amb diferència, les
tertúlies més plurals eren les de TV3 i
Catalunya Ràdio.

En aquest aspecte potser sí, però n’hi ha
d’altres. Per exemple, hi ha estudis que
indiquen que en terme de gènere no hi
ha tanta pluralitat de veus.
Nosaltres intentem ser el màxim de
respectuosos, de vegades amb més èxit i
de vegades amb menys. És una evidència
que en les nostres tertúlies hi ha més
homes que dones. Però també he de dir
que tenim una presència de dones molt
potent en la gestió d’aquests informatius.
Sí, hi ha moltes dones que condueixen
aquests espais, però la veu de les dones
no s’hi deixa sentir tant.
Hem anat millorant la presència de les
dones, i el nostre compromís, com no pot
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CONFLUÈNCIA DE REDACCIONS
Una nova competència són les noves
pantalles i els nous hàbits de consum
audiovisual.
És una evidència, ja ho vam detectar fa
anys. El 2011 vam elaborar un pla
estratègic on vàrem marcar una sèrie
d’actuacions per transformar el model
empresarial que teníem. Un nou model
destinat a la generació de continguts
audiovisuals de qualitat superant la gestió
tradicional dels mitjans per poder donar
resposta a les noves formes de consum
que estàvem detectant. TV3 i Catalunya
Ràdio han funcionat sempre de forma
molt autònoma, fins al punt que els
serveis informatius no tenien cap mecanisme per parlar entre ells i optimitzar al
màxim les informacions que rebien a una
banda i l’altra. De fet, no es parlaven. Ara
els responsables d’informatius tenen línia
directa entre ells, i els redactors en cap es
truquen cada matí i tarda de forma sistematitzada.
Aquell pla estratègic de 2011 es va dissenyar amb el consell de govern i l’equip
de direcció del moment. Tots els que hi
érem som corresponsables perquè vam
estar tots d’acord en treballar-ho i definirho d’aquella manera. El 2012, amb el
canvi, jo decideixo fer-me meu aquell pla
estratègic, el proposo al nou consell de govern, i tots estan d’acord que aquella és la
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guia en què hem de continuar treballant.
Dins dels canvis, el primer que vam fer va
ser transformar la CCMA en una única
empresa de mitjans; això ho vam tancar el
novembre de 2013.

I el segon és el “procés de confluència”
dels informatius...
Primer vam començar amb una xarxa de
corresponsalies internacionals compartides, no per reduir costos, sinó per optimitzar millor els recursos: vam reduir un
corresponsal a París i un a Londres dels
dos que hi havia, però a la vegada vam
obrir Berlín i Moscou. En canvi, a les dues
àrees on considerem que hi ha un volum
de feina potent, com són Brussel·les i
Washington, mantenim dos corresponsals que treballen braç a braç i que es
donen suport l’un a l’altre.
El següent pas el vam fer a la delegació
de Madrid, on els companys d’informatius
i d’esports comparteixen espai. La previsió
és que facin una formació que permeti
treballar en l’altre mitjà. Això no vol dir
que tothom farà de tot i en cada moment.
Tenim clar que aquest procés de confluència ha de ser gradual i voluntari. Després acabarà arribant a les delegacions
territorials, i després a Barcelona i Sant
Joan Despí, la qual cosa ja s’està treballant.
Amb el nou model l’important seran
els continguts. En el cas d’informatius i
d’esports es treballaran en una redacció
única, generaran la notícia, i després aquesta s’adaptarà a l’antena corresponent. Els

“

En el cas del País

Valencià, mentre no
recuperen Canal 9,

a més hem ofert la

possibilitat de realitzar

“

ser d’altra manera, és anar incrementantla el més ràpidament que es pugui.

un informatiu en

desconnexió que

naturalment ha de
ser específic per al
País Valencià,

en valencià, i fet
des d’allà

Ho vam anunciar fa uns mesos i encara no
ho hem pogut posar en marxa. Estem treballant per a la temporada que ve en un
mecanisme del procés de contractació lligat a l’aplicació de la llei de transparència;
hi haurà absoluta claredat en tot el sistema de contractació.

CONSORCI DE RTVV, IB3 I CCMA:

“Parlo de col·laboració
tècnica, de continguts,
de generació de
programes i de
compartir serveis”

continguts agafen el principal protagonisme i les antenes passen a ser secundàries. Tenim l’antena de televisió, la de
ràdio, la digital, i tindrem totes les noves
antenes que vagin sorgint.
I és que d’aquí 15 anys, si els estudis
que fa la Unió Europea van en la línia que
van, ens quedem sense TDT. Per tant,
hem d’anar transformant la Corporació i
adaptar-la als nous models de consum.
Que és una mica el que s’està fent en el
Tria 33.
És un exemple. Estem intentant intervincular les nostres antenes. Tele, ràdio i mitjans digitals han de treballar al més coordinades possibles per retroalimentar l’interès del consumidor.

Per a Internet, amb els continguts propis
no hi ha problemes, però amb sèries,
pel·lícules i esports sí hi ha limitacions.
És veritat que hi ha determinats continguts que els comprem per a l’àmbit de
Catalunya, i això ens condiciona. Allà on
podem sempre intentem anar més lluny,
perquè tenim molt clar que el nostre mercat va més enllà del principat. Hi ha altres
continguts que el seu propietari no vol
perquè li interessa més vendre’ls a un tercer. Però TV3 i Catalunya Ràdio han d’anar
molt més enllà del principat.

TRANSPARÈNCIA
El que no s’ha fet encara és el registre públic
d’ofertes i contractes de productores.

Aleshores desapareixen les clàusules de
confidencialitat?
En el 99,9% van desaparèixer amb el nou
consell de govern perquè va ser una
decisió meva quan vaig arribar el març de
2012. Tots els nous contractes que estem
fent no les incorporen, excepte dos casos
que no hem pogut defugir, la Champions i
la Fórmula 1. O ho signàvem així o hi
havíem de renunciar. En el cas de la F1,
com que era la darrera temporada vam
decidir acabar-la i ja està. En el cas de la
Champions ens vam veure obligats a
signar-ho o a quedar-nos-en sense, amb el
que comporta això per a les audiències.
Aquests continguts que són majoritaris
després ens permeten poder oferir continguts de servei públic més minoritaris als
quals no podem renunciar, perquè si no
els fem nosaltres no els fa ningú.

RECIPROCITAT
Amb els canvis de govern a les Illes
Balears i al País Valencià, ha tornat a sortir el tema de la reciprocitat. Aquí ens
falta un MUX on ubicar Canal 9 i IB3.
Si tinguéssim un MUX evidentment no
hauríem d’haver llogat part d’un altre i
podríem veure-les. Però quan arribi el
moment tindrem les fórmules per poder
garantir aquesta reciprocitat. Hi ha diverses opcions, però d’això n’haurem de parlar amb el CAC. De fórmules, n’hi ha.
I d’espai?
En el cas de l’alta definició hem hagut de
llogar el 40% d’un altre MUX [de Godó]
perquè no el teníem. En aquest cas, no
estem parlant d’HD, sinó de canals estàndards, i haurem de veure tècnicament
com ho fem, però de solucions, n’hi ha.

Ja s’ha fet alguna passa respecte la reciprocitat?
Per part de la Corporació hem posat a disposició dels governs una proposta en una
doble direcció. Per una banda recuperar la
vella aspiració de la reciprocitat plena; per
part nostra estem en condicions de quan
diguin ‘ja’, oferir-la. En el cas del País
Valencià, mentre no recuperen Canal 9, a
més hem ofert la possibilitat de realitzar
un informatiu en desconnexió que naturalment ha de ser específic per al País
Valencià, en valencià, i fet des d’allà.
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Fet per qui?
Això és el que s’ha de parlar amb el Govern
valencià, perquè hi ha diverses maneres.
Des d’encarregar, per part de la Corporació, la producció d’aquest contingut a la
indústria audiovisual valenciana; que sigui
el Govern valencià qui ho encarrega; o que
el Govern fitxi ‘x’ persones, com a primer
servei de Canal 9, amb una col·laboració
entre ambdues bandes...
Poden haver-hi diferents maneres de
col·laboració, però ha de ser pactada en
funció del que vulgui el Govern valencià.
Perquè una cosa tinc claríssima: aquesta
vegada la reciprocitat ha de ser plena i
sobretot consensuada entre els tres governs, perquè això és el que garantirà que
es consolidi, i després, més enllà dels canvis
polítics que hi pugui haver en un futur, serà
molt més difícil que tingui marxa enrere.

CONSORCI DE RTVV, IB3 I CCMA
Es preveu anar més enllà?
Sí. L’altra cosa que vull en aquest àmbit és la
creació d’un consorci en la línia de l’espai de
comunicació en català anant més enllà de la
seva pròpia definició. Proposo un consorci
entre RTVV, IB3 i CCMA per col·laborar en tot
allò que es pugui, i a ser possible al màxim ni-
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vell: haurem de parlar de producció de continguts de forma comuna; de xarxa de corresponsals, si estem interessats en trobar
fórmules per veure com poder optimitzar al
màxim; haurem de parlar de com donem
cobertura als informatius dels nostres territoris, i fins i tot a la possibilitat de producció
conjunta, superant els espais estrictament
territorials d’aquestes televisions.
Hi ha un marge per impulsar iniciatives
en aquest àmbit que la realitat política pot
permetre. Per part nostra hi ha una voluntat
de poder contribuir i ajudar a fer-ho possible. Si això ho consolidem, haurem fet un
pas que, malauradament, per les realitats
polítiques que hi ha hagut en altres llocs, fins
ara no s’han pogut produir.

En altres àmbits, com el Ramon Llull, sí que
s’ha treballat la col·laboració entre els tres
territoris, però en l’audiovisual no s’ha fet.
Vaig més lluny que això. Parlo de col·laboració tècnica, de continguts, de generació
de programes i de compartir serveis. De la
mateixa manera que aquí tenim una
excel·lent relació amb La Xarxa des de fa tres
anys, també hem de poder trobar aquest
nivell de col·laboració amb el País Valencià i
ses Illes.

Quan parla de produir continguts conjuntament, a què es refereix exactament?
Es pot arribar a acords per produir qualsevol tipus de contingut. A la Corpo hem
generat continguts que es poden veure
aquí o allà. El Cosins germans és un clar
exemple; és específic de les comarques
valencianes i catalanes, però podem anar
molt més enllà. D’informatius que abastin
tot el territori, de col·laboracions internacionals, de cobertures... Això dependrà de
la voluntat que hi hagi per part de valencians i illencs, per part nostra hi és tota.

I els seus contactes al País Valencià què
en diuen?
A mi em consta que la predisposició és
bona. El que sí vull és subratllar que tot
això s’ha de fer des del respecte més absolut a les realitats catalana, valenciana i
balear. Si es fa així ajudarà a consolidar un
projecte d’aquestes característiques. Com
a valencià compromès amb una idea de
nació plena, crec que, des dels anys 80, no
sempre s’ha estat encertat a l’hora d’interrelacionar-se. Jo vull un model que sigui
una relació des del respecte més absolut i
des de la plena igualtat de totes les parts
del projecte.
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Daniel

Condeminas

L’acord 8tv-Mediaset prova que deixar
TV3 sense comercial era un tret al peu

Primer Comunicació 21 i després la resta de mitjans,
han anat informant de l’operació de compra d’una part
de l’accionariat d’Emissions Digitals de Catalunya (l’empresa del Grupo Godó que gestiona 8tv) per part de
Mediaset, que li permetria intervenir en el control de
l’empresa i, de forma immediata, en la seva publicitat.
Els arguments d’aquesta operació per part del
Grupo Godó són coneguts i fàcils d’explicar: primer,
eixugar les continuades pèrdues de la divisió televisiva,
que sumen en els darrers 4 anys uns 20 milions d’euros, mitjançant una injecció de capital molt important. I
segon, incrementar la seva facturació publicitària. I
aquesta segona ja no és tan evident. Certament,
Mediaset guanya posicions en un territori estratègic
dins el mercat publicitari estatal, tant a nivell de consum com d’empreses amb seu a Catalunya que fan
importants inversions al respecte, però no és gens clar
que això signiﬁqui una transferència d’ingressos importants per a 8tv.
Després hi entrarem, però abans fem una mica de
memòria. Recordem el llarg i polèmic procés iniciat per
l’actual direcció de la CCMA per externalitzar –o millor
dit, eliminar– el departament comercial de TV3? Fa just
un any, el seu president comunicava al Parlament que,
després d’una fortíssima oposició des de dins i des de
fora, tirava ﬁnalment la tovallola, embolicant l’anunci
amb unes excuses de mal pagador. Tothom recordarà
que qui tenia tots, tots, els números per quedar-se la
gestió publicitària de TV3 era el Grupo Godó.
I què podia oferir a una televisió que factura un
700% més que 8tv? Res més que no fos el de poder
gaudir d’uns substanciosos guanys sense haver d’aconseguir ni un espot de més. Uns guanys que, més o
menys, coincideixen amb el que ara li paga la CCMA
per utilitzar una part desocupada del seu MUX per
poder emetre TV3HD –un canal múltiplex concedit per
la mateixa Generalitat– després que el Govern espanyol retallés a la meitat l’espai radioelèctric que tenien
els canals de TV3 a la TDT.
On era el guany estratègic per a una Corpo que
cedia l’estratègic departament comercial a una empresa molt més petita dins el mercat? Cap ni un. L’entrada
de Mediaset a 8tv certiﬁca que en aquesta operació,
feliçment avortada, l’únic que hi guanyava era el Grupo
Godó, que porta anys intentant sortir com sigui dels
números vermells en el seu negoci televisiu.

I ara tornem al que li pot passar al mercat publicitari televisiu. Certament, TV3 tindrà la competència de
Mediaset una mica més a sobre, però ja no ve d’aquí.
Primer, perquè el duopoli Mediaset i Atresmedia ja
controla el 90% del pastís publicitari estatal. Un percentatge molt per sobre de la suma de les seves respectives audiències, gràcies als beneﬁcis que reben les
agències de mitjans que gestionen les contractacions
dels espots que van a parar al duopoli, les extraprimes,
que deixen en inferioritat de condicions a la resta de
televisions. I això no canviarà gens amb o sense 8tv pel
mig.
I segon, perquè la situació de no existència d’un
mercat publicitari català no quedarà modiﬁcada tampoc. El mercat de veritat és d’abast estatal, gestionat
per empreses amb seu a Madrid, i TV3 continua mantenint-hi una signiﬁcativa presència gràcies a la tasca
dels professionals del seu departament; a tenir una
audiència amb trets sòcioeconòmics molt interessants
per a molts anunciants, i a mantenir –tot i una continuada i preocupant baixada interanual del seu share–
el lideratge del seu primer canal al nordeste de la
Península.
Si algú encara es creu que existeix un autèntic mercat publicitari català, deixant de banda el paper dels
mitjans de proximitat, que s’apunti aquesta dada: prop
del 85% de les inversions publicitàries de les empreses
amb seu a Catalunya es realitza en mitjans de fora del
país, on els televisius són la part grossa de tot plegat.
Ara, veurem com evoluciona el procés, ja que pot
haver un nou element en joc de gran importància, que
afecta directament la mateixa propietat de Mediaset.
Fa setmanes que els mitjans econòmics europeus parlen d’una possible compra de Mediaset Itàlia per part
del grup Francès Vivendi (propietari de Canal+ França i
la discogràﬁca Universal Music, entre altres grans
empreses). Una operació de molts milions d’euros on
la peça més preuada seria el holding Mediaset
Espanya, que Berlusconi controla amb més del 41%
dels drets a vot. Fa pocs dies, mitjans italians informaven d’una trobada entre el magnat italià i el màxim responsable de Vivendi, Vincent Bolloré. A aquesta sèrie li
queden uns quants capítols apassionants.

Daniel Condeminas i Tejel
és consultor en comunicació
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Premsa de proximitat:
una dissecció per a un
futur millor
La caiguda de la premsa en paper, la dificultat dels diaris
digitals per ocupar el seu lloc, el rol dels mitjans per incidir en l’àmbit social i nacional, el canvi en les regles del
joc causat per l’auge de les xarxes socials i la telefonia
mòbil i la importància de la premsa de proximitat per
arribar allà on no arriba la premsa generalista. Aquests
són alguns dels grans temes que es van tractar durant la
celebració de la Jornada Internacional de mitjans de proximitat que va tenir lloc el passat 26 de març a l’auditori
del CosmoCaixa i que va organitzar la Federació
d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans
Digitals, integrada per l’AMIC, l’APPEC i l’ACPC –les quals,
conjuntament, aglutinen un total de cinc-centes capçaleres amb una tirada de dos milions d’exemplars en format paper i seixanta milions de visites al format digital–.
Debatre i reflexionar sobre la premsa de proximitat i
la seva evolució durant els darrers anys i el seu futur va
ser l’objectiu d’aquesta trobada, que va aplegar més de
dos-cents professionals de mitjans gratuïts i de pagament, tant de paper com digitals, així com editors de
premsa i experts del món de la publicitat. L’encarregat
de donar el tret de sortida a la jornada va ser Alfons
Udina, president d’AMIC, seguit de Marc Puig, en nom
de l’Ajuntament de Barcelona, i Josep Martí, secretari
general de Comunicació de la Generalitat.
Els parlaments inicials ja auguraven el caràcter crític i
reflexiu de l’esdeveniment, quan Martí va fer palesa una
realitat que fa anys que fa molt mal a la premsa de proximitat. Segons el secretari general de Comunicació de la
Generalitat, les centrals de mitjans prefereixen repartir la
publicitat directament entre les cinquanta capçaleres de
premsa generalista i s’obliden d’afegir les cinc-centes
dels mitjans de proximitat. Durant la seva intervenció
també va posar en relleu la importància de la premsa
local en l’àmbit social i nacional on, segons ell, juga un
paper cabdal. Els mitjans de proximitat “estan apostant
fort des de totes les esferes que representen per la
reconstrucció nacional de Catalunya”, va dir.

ELS EXPERTS LLOEN ELS MITJANS CATALANS
DE PROXIMITAT
En aquest àmbit de construcció nacional, el primer
ponent de la jornada, Iain Macwhirter, comentarista
polític per al Sunday Herald a Escòcia i autor del llibre La
democràcia en la foscor, va comparar la situació i el tractament que rep la premsa catalana en comparació amb
l’escocesa. Macwhirter va criticar que la premsa generalista londinenca està invadint els mitjans de proximitat
escocesos, fet que ha donat peu a l’hegemonia d’una
interpretació gairebé unilateral del procés escocès.
Segons va dir, a Escòcia s’està destruint el negoci de la
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La celebració de la ‘Jornada Internacional de
mitjans de proximitat’ celebrada a l’auditori del
Cosmocaixa aplega més de 200 professionals

premsa i “el país s’ha convertit en una sucursal dels
grans diaris londinencs, amb informacions trivials i
sense tocar a fons l’essència del país”.
James Breiner, consultor en mitjans digitals especialitzat en periodisme, emprenedor i professor de
comunicació a la Universitat de Navarra, va lloar els
mitjans catalans de proximitat davant dels grans mitjans, ja que “són grans coneixedors dels lectors de les
seves capçaleres”. També va posar sobre la taula el
debat de si la premsa és un servei públic o un negoci i
va pronunciar una de les frases més punyents de la jornada: “El bon periodisme sí que és un bon negoci,
però, per desgràcia, el mal periodisme encara ho és
més”. Segons Breiner, el periodisme ha d’estar elaborat per periodistes, per la qual cosa es necessiten
diners –sobretot, per guanyar en independència i qualitat–.
Breiner també va parlar sobre com estan baixant
les vendes a la premsa en paper i de la importància del
periodisme vinculat a les xarxes socials i als mòbils, i va
posar alguns exemples de noves maneres de fer periodisme que s’han adaptat a la realitat actual. És el cas
d’alguns emprenedors llatinoamericans, els quals
estan tenint un gran èxit amb noves publicacions bolcades a les xarxes.
Seguint amb aquesta línia, el ponent Pablo
Arciniegas, fundador d’un estudi de branding a Bogotà
(Re*) i creador d’ALIVE, va dir que per tal de fidelitzar i
guanyar audiències s’han de repensar “els mitjans de
comunicació des dels valors que transmeten”.
Arciniegas va parlar sobre el procés de creació d’una
marca i el va vincular amb el de les grans marques on,
segons ell, el perquè i la passió és el què marca la diferència. “Amb això és com es connecta emocionalment
amb les persones”, va dir, i va deixar clar que “s’ha de
ser coherent amb allò que es promet, amb les emocions”. D’aquesta manera, es creen “marques vives” i

“és el que contagia la gent”. “No tenim control sobre
la viralitat, però sí sobre la coherència de què comuniquem”, va concloure.

LA PREMSA DE PROXIMITAT A CATALUNYA,
EN XIFRES
Després de les intervencions dels tres ponents estrella
de l’esdeveniment, Marta Corcoy, professora associada de Periodisme de la UAB, i Maribel Morales, manager d’OJD Interactiva, van exposar la situació actual de
la premsa de proximitat en l’àmbit català.
Corcoy va exposar el mapa interactiu amb informació de tots els mitjans de comunicació de
Catalunya, tant públics com privats, elaborat pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per la
Ciutadania Plural (LPCCP). L’eina permet veure tots els
mitjans classificats per comarques i inclou informació
detallada de tots ells. Segons va dir Corcoy, entre el
2009 i el 2014 s’han creat 350 mitjans de comunicació
i n’han desaparegut 430, xifra que confirma que la
premsa no es troba en el seu millor moment. La conferenciant, però, va advertir que “el mercat està molt
viu i en contínua evolució”. Segons les dades que va
exposar, a Catalunya hi ha 2.400 mitjans, el 43,4% dels
quals són digitals i el 42,7% de paper. Un 62,5% són
públics i el 37,4%, privats.
Per la seva banda, Maribel Morales va explicar a
l’audiència l’evolució dels mitjans digitals catalans
auditats entre el 2002 i el 2015, període durant el qual
hi ha hagut un creixement d’entre un 2% i un 4% mensual. “Des que vam començar el 1997 hem evolucionat i ens hem hagut d’adaptar molt a causa de les
noves tecnologies i les xarxes socials”, va afegir.
Segons les dades que va exposar, el febrer de 2015 hi
havia 82 mitjans de comunicació online catalans auditats, els quals sumen més de 39 milions de visites i
més de 79 milions de pàgines vistes al mes.
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OJD publica la llista de
mitjans catalans gratuïts en paper
La manager d’OJD interactiva, Maribel Morales, va anunciar el que va ser la primícia del dia
durant la seva intervenció: des del passat mes
d’abril, OJD/PGD té publicada la llista de mitjans de comunicació catalans impresos auditats. “Amb això, la premsa en paper té visualització pròpia”, va destacar a Comunicació 21 Josep
Ritort, secretari general de l’AMIC.
Després d’un dinar networking durant el
qual els assistents i els ponents van poder posar
en comú les seves reflexions, es van celebrar
dues taules rodones durant les quals vuit
experts van debatre, en primer lloc, sobre el
periodisme a l’era digital i, més tard, sobre els
diversos tipus de comunicació en la premsa de
proximitat i l’àmbit de la publicitat.
El primer grup de debat es va centrar en l’anomenat periodisme 2.0 i va comptar amb la
presència de Genís Roca –expert en Internet i
arqueòleg–, Lorena Amarante –experta en ebusiness–, Albert Cuesta –periodista, analista i
traductor– i Josep M. Ganyet –etnògraf digital
i enginyer informàtic–. Roca va posar èmfasi en
la idea que si un mitjà local vol ser un referent,
no només ha de ser digital, sinó també multimèdia. “En general, els mitjans de comunicació
s’han centrat més en la generació de continguts que en l’audiència”, va dir, i va remarcar
que el periodisme “és una indústria centrada
en el producte i hauria d’anar orientada en ser-
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veis”. Segons Roca, els mitjans han de tenir molt clar qui fa què, ja
que “gestionar continguts i gestionar audiències són dos negocis
diferents”.
Durant la seva intervenció, Lorena Amarante va exposar la idea
que “tota organització és un mitjà de comunicació” i va incidir en la
importància del rol del community manager –també als mitjans–,
que fa un temps enrere no era necessari. Ara, però, amb l’auge del
digital, “està canviant la manera de consumir” i “gran part del tràfic
prové de les xarxes socials”. Amarante va destacar que les tres plataformes on es troba la major part de l’audiència global són xarxes
socials: a Facebook –amb 823 milions d’usuaris–, Twitter –178
milions– i LinkedIn –173 milions–, fet que segons va dir, han de tenir
molt en compte els mitjans per relacionar-se amb l’audiència.
Per la seva banda, Albert Cuesta va incidir en la importància d’adaptar els continguts als dispositius més utilitzats pels usuaris i va fer
una recomanació als mitjans: “Cal oblidar-se de l’aplicació i fer un
disseny web adaptatiu: en lloc de tenir un disseny per a cada cosa,
cal tenir un sol canal que s’adapti, amb el millor aspecte possible, al
dispositiu que s’està fent servir”.
Josep M. Ganyet va centrar el seu discurs en com els usuaris utilitzen el seu temps en l’actualitat i com això ha fet que canviï molt la
seva manera de consumir. “No llegim, surfegem”, va remarcar.
“Estem competint pel temps de l’usuari: si l’usuari està a Pinterest,
no estarà llegint notícies”, exposava. En aquesta línia, Ganyet va
aconsellar els mitjans crear una icona representativa, “que es pugui
guanyar un lloc privilegiat a la pàgina inicial dels dispositius de la
gent”. La tesi de Ganyet se centra en què “fa temps que no existeixen els mitjans que no siguin socials” i coincideix amb Roca quan diu
que “s’ha de pensar en el servei i no en el producte”, posant com a
exemple la plataforma de música gratuïta Spotify.

La segona taula rodona va comptar amb les intervencions de Xavier Ginesta –periodista i professor de la
UVic–, Miguel Madrigal –de Zoomin.tv–, Raúl
Día –Carat– i Clara Antúnez –del projecte Ben fet!–.
Ginesta va posar èmfasi en la importància de crear una
marca de territori i en el paper dels mitjans de comunicació locals en aquest procés. “L’arrelament de la
marca és essencial perquè estigui permanentment
acceptada i usada”, va dir. Madrigal, durant la seva
exposició, va reflexionar sobre el rol dels continguts
audiovisuals als mitjans locals i va remarcar que “el contingut ha de ser únic, diferent: s’ha de pensar en qui ho
veurà”.
Raúl Día, que té vint anys d’experiència als mitjans
de comunicació, va parlar sobre com acostar la premsa
de proximitat a les marques i a les agències, i es va disculpar per “fer servir poc la premsa local des de les
agències”. I és que, segons va exposar, de les 1.500
campanyes en les quals ha participat, només dues
s’han distribuït a la premsa local. Finalment, Clara
Antúnez va exposar el projecte Ben fet!, del qual forma
part. Es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu que els
productes, serveis i empreses catalanes –també mitjans– tinguin una molt bona reputació en l’àmbit nacional i internacional. Antúnez va emfatitzar que “el consumidor cada vegada és més exigent i vol més per menys,
fet que s’ha de tenir en compte”.

Publicacions de
distribució gratuïta
Barcelona
AQUI Revista del Bergueda
CAPGROS
CONTRAPUNT DIARI DE MOLLET
EL DIARI DEL VALLÈS
EL TOT MATARO I MARESME
FREQÜENCIA
L’ENLLAÇ DELS ANOIENCS
L’INDEPENDENT DE GRÀCIA
LA FURA
LA TORRE DE BARCELONA EIXAMPLE
LA TORRE DE BARCELONA SARRIA, SANT GERVASI I LES CORTS
LÍNIA - MENSUAL ( 14 EDICIONS )
LÍNIA - QUINZENAL ( 5 EDICIONS )
LÍNIA - SETMANAL ( 1 EDICIÓ )
MES OSONA
MOLLET A MÀ
RECLAM OSONA - EL RIPOLLES
TOT SANT CUGAT

Girona
EL NOU, LA GUIA DEL BAIX EMPORDÀ
ELS COLORS DEL PLÀ DE L’ESTANY
L’HAM

Tarragona
DIARI MES EBRE
NOTICIES TGN

Distribució
Mensual
Setmanal
Setmanal
Quinzenal
Setmanal
Quinzenal
Setmanal
Setmanal
Setmanal
Mensual
Mensual
Mensual
Quinzenal
Setmanal
Setmanal
Setmanal
Setmanal
Setmanal

Mitjana
2014
9.995
27.400
9.111
18.913
27.057
13.271
10.990
7.617
25.270
18.869
20.314
179.650
59.900
7.975
22.055
4.990
18.984
22.533

Mensual
Mensual
Mensual

10.031
5.015
7.079

Setmanal
Setmanal

5.990
24.950

Estanis

Alcover
El web i la cultura fan més bo
el periodisme de proximitat
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especial atenció la informació i el moment
de la publicació i difusió, sense cotilles.
L’auditori va aplaudir que la premsa de
proximitat és periodisme en si mateixa, a
vegades sense periodistes, perquè el ﬂux
social d’un periòdic de casa li aporta una
comunió amb els veïns que “se senten vinculats amb el seu mitjà de comunicació”. Els
veïns fan la notícia i després la comproven
–i paladegen– en el mitjà local.
El ﬂux vinculant entre la població i el seu
mitjà proper, segons Francesco Piccinini, es
posa de manifest en les seves pàgines de
fans, una enciclopèdia d’informació.
“Mireu”, deia Piccinini, “ningú té més notícies que un periòdic de proximitat. Què diu
‘el meu’ periòdic? Parlem-ne. I en parlen. És
molt important”.
No veig cap diferència entre les opinions
d’aquests col·legues italians i la meva. Sóc
un entusiasta defensor del periodisme de
proximitat. Un model que, de la mà d’uns
editors modestos però amb vocació, ha
endegat a Catalunya un procés d’innovació,
conscients a més que per innovar és realment necessari “arremangar-se i treballar
molt”. D’això se n’ha aixecat acta en les darreres activitats de l’APPEC i l’ACPC i ben
aviat segurament també ens regalarà les
orelles l’associació AMIC.
Tornant al Glocalnews italià, em crida
l’atenció el títol d’una de les ponències:
Sense cultura no es pot menjar. També
aquesta qüestió identitària es veu a
Catalunya i es potencia en els nombrosos
premis que es van donant al llarg d’aquests
primers mesos de l’any. En el caos tecnològic, ideològic i polític, els editors locals han
entès que ser al costat de la cultura és desitjable també per trobar “la veritat i la bellesa”, com va escriure Adriano Olivetti a El
món que neix: “La bellesa, juntament amb
l’amor, la veritat i la justícia, és una autèntica promoció espiritual. Homes, ideologies,
estats que s’obliden d’una d’aquestes forces creatives, no poden mostrar a ningú el
camí de la civilització”. Per exemple, Michael Mancino, vicedirector de Varesenews, va

“

La premsa de

proximitat catalana
progressa

extraordinàriament
com a altaveu de

“

‘Un bon amic, italià del sud del Tirol (i professor de l’Acadèmia Europea de Bozen –o
Bolzano, com li diuen els italians a la capital
del Sud del Tirol o Alto Adigio– especialista en
llengües regionals i minoritàries, que és una
de les claus d’aquest important centre d’investigació privat ubicat al cor dels Alps), em fa
arribar un dossier de l’European Journalism
Observatory sobre la segona edició del
Glocalnews, que es va desenvolupar amb el
títol de La tecnologia conta ma conta più la
cultura della tecnologia.
Qüestions tecnològiques, però té més de
cultura de la tecnologia, o de fer més cultura
amb la tecnologia. I, a Itàlia, si la primera es
canvia per mantenir-se al dia amb els temps,
la segona, la cultura, ha estat aturada. És a
partir d’aquí, d’aquestes paraules de Marc
Pratellesi, director de la divisió digital de
Gruppo L’Espresso, explicant les seves vivències durant la segona edició del Glocalnews
(el festival del periodisme local que entre els
hostes i els esdeveniments paral·lels vigoritza
la ciutat de Varese durant quatre dies) on s’obre un ﬁnestral sorprenent.
“Cal adonar-se que el paper del periodista
ha canviat”, deia Pratellesi; ara, de fet, ha de
“ser humil i ser capaç d’explicar-se amb senzillesa. Després, va ressonar una nova frase:
“Això és encara més cert a Internet”; la va dir
Anna Masera, editora de mitjans de comunicació social de La Stampa, referint-se al tema
de la cultura periodística. L’editora va etzibar
això: en la seva opinió, és bo recordar que el
“periodisme i la premsa no són la mateixa
cosa” i que “el periodisme d’avui és molt viu
perquè es torna a preocupar del món local”.
El periodisme local, segons Andrea Lanunnzzi,
directora del grup periodístic Agi L’Espresso,
va més enllà de les clàssiques 5 W del periodisme anglosaxó (Qui?, Què?, On?, Quan?,
Per què?), “el periodisme de proximitat és a
dins les preguntes, es ﬁca dins el context, la
conversa, la curatela, la comunitat... i col·labora i el personalitza”.
En el col·loqui tothom va estar d’acord
que el periodisme local –de proximitat– és el
periodisme de futur, per quan veriﬁca amb

la cultura “de casa”.

Sense contaminació,
amb energia, amb

noves i juvenils idees,
de manera virtual
i física, però real,

autèntica i compartida

parlar durant la reunió sobre la cultura als
mitjans locals, i amb modèstia reconeixia
que ﬁns fa ben poc la cultura era una
insígnia dels grans diaris, un lloc privilegiat
de trobada i discussió, però ara mateix
“llegint premsa local m’adono que estic
davant d’una premsa culta que aposta
per la cultura des dels seus mateixos fonaments”. Avui el periodisme local no tan
sols fa cultura –i és culte– sinó que es veu
en cor de fer-ne ostentació des de les
seves planes, oferint crítica raonada i
sense complexos (ni pressions).
Certament, la premsa de proximitat
catalana progressa extraordinàriament
com a altaveu de la cultura “de casa”.
Com el mateix periòdic, la cultura està
experimentant un renaixement i s’està
apropiant d’una nova identitat digital.
Una identitat digital bonica i renovadora.
Sense contaminació, amb energia, amb
noves i juvenils idees, de manera virtual i
física, però real, autèntica, compartida.
Mireu sinó qualsevol setmanari del país!
En efecte, com es reconeixia al Sud
del Tirol “La tecnologia allibera la cultura i
la identitat”; encara més planerament,
Mancino va dir que “amb la cultura de
dinar, Internet ha elevat la qualitat dels
aliments i n’ha multiplicat les possibilitats”. En els diaris comarcals, els espais en
línia són també arguments i investigacions que fora de context eren impensables. L’editor local s’adona que la cultura a la xarxa és, també i sobretot, la
creativitat, l’experimentació, la formalització d’un model més proper als seus
lectors. En un periòdic digital de la Costa
Brava llegia una piulada de l’Andreu G.
que gaudia escrivint vida en 140 caràcters
“Alfredo guia l’únic taxi del poble costaner. A l’estiu treballant sense parar, a l’aparcament d’hivern al moll, apaga el
motor i descansa”. No és el tuit, és
l’aforisme que mostra com la moderna
Internet ha obert la porta d’entrada a
molts periodistes potencials. I al mateix
temps s’han augmentat les possibilitats
dels editors.

El periodisme local i hiperlocal

El periodisme tendeix a ser cada vegada
més local, ﬁns i tot per a aquells que fan
la cultura del vincle amb el lector i el territori, que esdevenen fonamentals. La
premsa diària de Barcelona, i de Madrid i
de les grans capitals, també juga a adaptar-se als nous temps i part del que fa ho
copia (com tantes altres vegades) de la
premsa de proximitat, local i comarcal.

Per adaptar-se als temps i als interessos
dels ciutadans, intenten edicions locals
per Internet, però no “des de casa”, sinó
des de la distància. El producte neix
malalt d’origen, no té arrels. Cal ser-hi
per centrar-se en l’empenta local i global
per donar la informació que es contextualitza i personalitza, diferent de l’agència
de notícies que des de la xarxa es pot trobar a tot arreu. Per tant, cal donar una
lectura local dels esdeveniments que es
produeixen a tot el món per portar les
notícies més a prop del jugador i dels
seus interessos. És el que es fa a
Catalunya, aquí la premsa del territori fa
desenes d’anys que va trencar amb el
periodisme local polsegós, que es va
quedar a les pàgines de la premsa
barcelonina. Els lectors volen saber què
passa al davant de la seva porta amb
ﬁdelitat i amb detall; l’editor local ho sap
i és el que els dóna des de les planes del
seu periòdic, en paper i a Internet. Amb
un periodisme directe, clar, honest, d’absoluta conﬁança.
Ara un nou periodisme de Barcelona,
la capital de Catalunya, també envia la
pols a l’era amb un ventall de publicacions hiperlocals, la majoria a la xarxa. I es
fa amb èxit. L’objectiu d’aquestes minú-

scules publicacions és una relació més
estreta amb el territori, la seva estructura
institucional i privada, la seva comunitat,
la barriada. Els que produeixen contingut
hiperlocal s’afegeixen a la comunitat,
donen el contingut raonat de què passa,
porten veus autèntiques!. Així ho entenen, per citar un exemple, els de
GràciaMón, però ja en són uns quants.
Pot ser que la Federació d’associacions
de premsa hi pensi, en un Glocalnews
català. De com complementem des del
reconeixement de les seves diferències
els diaris de les capitals (Barcelona,
Lleida, Girona i Tarragona) de la genuïna
premsa de proximitat, que es fa a la vila,
al poble o al barri. Passar del glocal al
local... La crescuda del model català dins
la tendència mundial del periodisme de
proximitat (i també de l’hiperlocal) ens fa
necessària una presa de consciència i un
crèdit de part de la totalitat del territori i
els seus jugadors per al valor que se’n
podria treure d’aquesta iniciativa. Un
Glocalnews de proximitat ben nostrat
faria patxoca i donaria suc. Potser l’any
vinent.
Estanis Alcover i Martí
és periodista i consultor
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Línia supera el març els 500.000
exemplars i es manté líder a Catalunya

El mes de març, la xarxa de periòdics de proximitat Línia van
tenir una difusió total de 500.682 exemplars, superant així per
primer cop el mig milió, segons les dades facilitades per
PGD/OJD. Amb aquestes xifres, la xarxa Línia es consolida com
la capçalera gratuïta no diària amb més difusió de Catalunya.
Més concretament, les catorze edicions mensuals i la trimestral
van registrar una difusió total de 314.350 exemplars; les cinc
capçaleres quinzenals van distribuir-ne 150.250, mentre que la
setmanal va tenir una difusió de 36.000 exemplars acumulats.
La xarxa Línia del Grup Comunicació 21 està auditada per
OJD/PGD i les seves 21 capçaleres es distribueixen a Barcelona i
la seva àrea metropolitana.
Les xifres de la xarxa Línia en conjunt superen les obtingudes per altres capçaleres de proximitat auditades per PGD. En
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concret, el març, amb periodicitat mensual, l’edició de
l’Eixample de La Torre de Barcelona va registrar 18.869 exemplars i l’edició per a Sarrià, Sant Gervasi i Les Corts, 20.314. Per
la seva part, Aquí Berguedà va distribuir 9.995 exemplars; El
Nou-la Guia del Baix Empordà, 10.031, i Els Colors del Pla de
l’Estany, 5.015. De les capçaleres quinzenals, Freqüència va
tenir una difusió de 13.271 exemplar, i El Diari del Vallès, de
18.913.
Quant a les capçaleres setmanals, Capgròs va assolir els
27.400 exemplars de difusió; El Tot Mataró, 27.057; La Fura,
25.270 (aquesta publicació va tancar el maig); Més Osona,
22.055; Notícies TGN, 24.950; Tot Sant Cugat, 22.533; L’Enllaç
dels Anoiencs, 10.990; Contrapunt, 9.111, i Mollet a Mà, 4.990
exemplars.

línia

21 edicions de proximitat
Barcelona · Badalona ·
Baix Maresme · l’Hospitalet
Baix Llobregat ·Vallès · Turisme

Periodicitat

Tirada

Línia

Mensual

180.350

Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia
Línia

Eixample
Nou Barris
Sarrià-Sant Gervasi
Sant Andreu
Ciutat Vella
Horta-Guinardó
Mar (ed. Castelldefels i entorn)
Mar (ed. Baix Maresme)
Vallès (ed. Cerdanyola i entorn)
Vallès (ed. Sabadell i entorn)
Cornellà
Tres (Esplugues i entorn)
Nord (Martorell i entorn)
l’Hospitalet

Línia

Quinzenal

Línia
Línia
Línia
Línia

Sants
Sant Martí
Gràcia
Les Corts

Línia

Setmanal

Línia
Línia

Vallès (ed. Vallès Oriental)
Nord (ed. Barcelonès Nord)

15.025
15.025
15.025
15.025
15.025
15.025
15.025
15.025
10.025
10.025
10.025
10.025
10.025
10.025

120.200
15.025
15.025
15.025
15.025

14 mensuals
4 quinzenals
2 setmanals

100.200
10.025
15.025

180.350
120.200
100.200

Total mitjana 2015

400.750

publicitat@comunicacio21.com

La premsa gratuïta es fa
forta als districtes menys
cèntrics de Barcelona

4L’Enquesta de Serveis Municipals 2014 de

l’Ajuntament de Barcelona indica que, de la
població que llegeix premsa diàriament (un
49,9%), el 20% consumeix periòdics gratuïts,
només per darrere de La Vanguardia i El
Periódico, i per sobre de capçaleres com El País,
l’Ara, El Punt Avui o El Mundo. Es tracta d’un sector que majoritàriament es reparteixen 20
Minutos i la xarxa Línia Barcelona, amb les seves
deu edicions, i que té més força en districtes
menys cèntrics com Nou Barris, Sant Martí o
Horta-Guinardó.
Amb tot, tenint en compte la caiguda sostinguda en la difusió de 20 Minutos, i que aquest
amb prou feina té punts de distribució en els
barris més perifèrics, l’alta acceptació de les publicacions gratuïtes en determinades zones de la
ciutat es podria atribuir a l’increment en la difusió
de la xarxa Línia.
El districte on millor funciona la premsa gratuïta és Nou Barris, consumida per un 38% dels
enquestats, només superada per El Periódico
(39,5%) i situant-se per sobre de La Vanguardia
(36,6%). A Sant Martí i Horta-Guinardó, els lectors de premsa gratuïta suposen el 24,5% en cada
districte; a Ciutat Vella, el 22,3%, i a SantsMontjuïc, el 22,2%.
Per sota de la mitjana global de la ciutat en
consum de periòdics gratuïts hi ha els districtes de
Sant Andreu, amb el 18,7%; Gràcia, amb el 14,8%;
l’Eixample, amb el 14,4%; Les Corts, amb el
13,5%, i tanca Sarrià-Sant Gervasi, amb el 5,6%.
L’Enquesta de Serveis Municipals 2014 de
l’Ajuntament es va dur a terme entre el 14 d’abril
i el 27 de juny amb una mostra de 6.000 entrevistes domiciliàries. (comunicacio21.cat)
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Les estratègies dels
digitals en català per
sumar audiències

Any rere any, els diaris digitals en català van
incrementant audiències, superant periòdicament les seves respectives marques i guanyant pes en el mapa comunicatiu. A l’hora
de comptar usuaris únics, però, cal tenir en
compte d’on provenen aquests. I és que les
principals capçaleres sumen al seu còmput
global lectors que no han fet clic en les seves
pàgines. Una altra manera de sumar visitants més enllà dels continguts que s’ofereixen i/o les estratègies a l’hora de distribuirlos.
Així, a l’engròs, hi ha tres maneres diferents de comptabilitzar navegants aliens.
Tres modalitats que, intencionadament o
no, a banda d’ajudar a la circulació de lectors, fan incrementar les audiències dels
principals mitjans.
C21_32 · www.comunicacio21.cat

Per una banda tenim els digitals que,
naturalment, sumen els lectors de capçaleres pròpies, aquelles que pertanyen al
mateix mitjà/grup i que tenen certa
autonomia i una denominació diferent.
Després ens trobem els que incorporen
usuaris de mitjans amb algun tipus de vinculació (afectiva, històrica o via franquícia)
amb la capçalera principal. I finalment, els
que teixeixen algun tipus d’aliança amb tercers, ja sigui per complementar els continguts, per comptabilitzar més usuaris únics,
o per ambdues coses.
Per a aquesta darrera modalitat, el
mitjà principal ha de presentar un contracte
de cessió entre empreses dins del paquet
de requisits que demana OJDinteractiva per
accedir a fer el mesurament.

capçaleres (en el sentit de publicar els
respectius articles), sinó que l’objectiu és
simplement autopromocionar-se, segons
explica el seu editor, Joan Puig.
A banda, Directe.cat també té acords
amb AraGirona(76.918 usuaris únics) i l’editora de Contrapunt (26.209), AraVallès
(10.119) i el més recent AraGranollers
(2.274). Unes aliances que tenen l’origen en
l’intent, fa cinc anys, de bastir una xarxa de
diaris digitals de proximitat.
Quant a l’Ara.cat, que durant molts
mesos havia liderat en rànquing d’OJD
abans de ser superat per Nació Digital, en
les seves xifres (2.080.655 usuaris únics al
maig) hi ha inclosos els lectors registrats
per les franquícies AraBalears (149.235) i
AraAndorra (22.289). Dos mitjans amb
editores pròpies que segueixen els
mateixos criteris i disseny que la capçalera
mare, i que informativament serveixen
per completar un mapa comunicatiu en
català sota la marca Ara, que també té
edició del País Valencià, en aquest cas
pròpia (i sense mesurament).
VilaWeb manté acords amb tres mitjans associats que complementen els
seus continguts en l’àmbit cultural. Així,
entre els 1.547.899 usuaris únics que el
digital dirigit per Vicent Partal va registrar
al maig, s’hi compten els 111.500 de
Núvol.com (que ja va néixer vinculat a
VilaWeb, on hi té ubicada la seva redacció); els 67.290 de la plataforma especialitzada en cultura i oci de proximitat
Surtdecasa.cat (que s’hi va associar al
març), i els 32.518 de Teatre Barcelona.
Finalment, El Punt Avui, que al maig
va assolir els 1.168.557 usuaris únics (fins
aleshores la seva xifra més alta), per una
banda comptabilitza els lectors de
capçaleres d’altres editores, però amb
una llarga i intensa vinculació al grup
Hermes, com són L’Esportiu (62.194),
L’Econòmic (17.983) i Catalunya Today
(sense mesurament d’OJD).
Per altra banda, també hi suma els
navegants de Reus Digital (64.890 usuaris
únics), que mitjançant un acord de l’abril
de 2014 s’encarrega de les informacions
del Baix Camp per a El Punt Avui.
Finalment, elpuntavui.cat també
incorpora els usuaris de Descobrir (95.001),
Sàpiens (66.160) i Cuina (56.704). Això
respon a un acord més ampli de finals de
2013 pel qual Sàpiens Publicacions
proveeix de continguts els mitjans
d’Hermes a canvi d’una difusió dels seus
productes.

“

A l’hora de comptar

usuaris únics cal tenir
en compte d’on

“

A continuació, fem un cop d’ull als
diferents models i com repercuteixen en
les audiències amb dades corresponents
al maig dels cinc mitjans que van encapçalar la classificació dels diaris digitals
en català.
El diari líder dels darrers mesos és
Nació Digital, de qui al rànquing mensual
d’OJDinteractiva hi apareixen cinc capçaleres auditades. Així, al maig, va sumar
2.462.918 usuaris únics, dels quals
460.173 corresponien a delCamp.cat;
366.181 a Adolescents.cat; 127.768 a
Osona.com; 53.167 a elRipollès.info, i
33.105 a Nació Granollers.
Nació Digital utilitza les tres modalitats
esmentades. En conjunt, el mitjà aixopluga unes 25 edicions entre territorials i
temàtiques, la gran majoria pròpies, i totes
sota el mateix patró. D’alienes hi ha
delCamp.cat, el director de la qual, Guillem
Ramos-Salvat, tenia una vinculació personal amb Nació Digital abans d’impulsar
el seu propi mitjà; Adolescents.cat, creada
amb la contribució de ND, que hi manté
una petita participació; i Catorze.cat, el
digital impulsat per Eva Piquer que ajuda a
completar l’oferta cultural del grup.
A banda, Nació Digital té tres franquícies territorials (Manresa, Solsona i
Granollers), un model que ha anat perdent
pes dins el grup. Segons explica el seu editor, Miquel Macià, algunes edicions de
proximitat van sorgir amb aquest format,
però ND les va anar absorbint conforme
no podien subsistir de forma autònoma.
Malgrat l’àmplia xarxa d’edicions,
Nació Digital no les audita totes individualment (sí que compten en el còmput global), i només ho fa amb aquelles que són
líders en el seu àmbit per poder acreditar
audiències de cara a la publicitat. En aquest sentit, properament preveu incrementar les edicions mesurades per OJD.
Per la seva part, Directe.cat, que al
maig va ser cinquè amb 608.258 usuaris
únics, és un exemple de mitjà nodrit
d’aliances externes. Per una banda, amb
tres capçaleres mitjançant les quals busca
bastir un mapa informatiu dels Països
Catalans, com són La Veu del País Valencià (144.025 usuaris únics); dBalears
(99.177), i La Clau de la Catalunya Nord
(47.206).
Tres acords segellats en el darrer any
que han fet possible que Directe.cat hagi
experimentat un considerable salt en el
nombre de visites. Les aliances no consisteixen a intercanviar continguts entre

provenen aquests.

I és que les principals
capçaleres sumen al
seu còmput global

lectors que no han fet
clic en les seves
pàgines
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Jordi

L’expressió “veure la televisió” implica, des que es va
inventar la caixa tonta, mirar l’aparell que presideix els
salons de la pràctica totalitat de les llars. Però la tecnologia ha permès que ho fem des d’una tauleta o un smartphone, la qual cosa canvia el signiﬁcat de “televisió” com
quelcom físic per restringir-se solament al fet d’emetre
continguts. El mateix succeeix quan llegim el periòdic des
del nostre ordinador. I quan escoltem la ràdio des de la
tauleta. És possible que aquest canvi cultural ens obligui a
rebatejar moltes de les paraules que utilitzem en el nostre treball diari.
Però, més enllà de la semàntica, hem de preguntarnos si estem aproﬁtant adequadament les moltíssimes
possibilitats que ofereix aquesta multiplicitat de pantalles.
I el perquè seguim concentrant la majoria dels pressupostos en espots de televisió unidireccionals. Realment no se
li pot treure partit al fet que una bona part dels teleespectadors tenen, al mateix temps, un smartphone o una
tauleta a les mans?
Les comunitats ja són un element important al
moment de “veure la tele”. Qualsevol programa polèmic,
qualsevol sèrie popular o qualsevol debat polític té la seva
rèplica en directe a través de piulades o posts. I, moltes
vegades, és més apassionant el que es comenta a l’smartphone que el que succeeix en la pròpia televisió.
Si a aquest brou de cultiu li afegim que al setembre
desembarcarà Netflix al nostre país, que les Smart TV
superaran molt aviat a les convencionals i que estem a les
portes que els canals de televisió es converteixin en
meres apps d’un tot interconnectat, sembla que l’únic
element que es resisteix al canvi som nosaltres.
La publicitat no té més remei que reformular –ara sí–
els seus missatges. Ja no val fer espots com als anys vuitanta o que els bàners siguin adaptacions de l’anunci de
premsa.
Ara la clau serà jugar amb totes les pantalles. Portar al
consumidor des de la televisió al mòbil per baixar-se un
cupó. O conduir-lo d’un lloc a un altre per participar en un
joc interactiu. O complir el vell somni de convertir la caixa
ximple en una caixa llesta que permeti jugar amb un missatge en els diferents suports, fent un efecte d’embut,
que conclogui amb l’anhelat “afegir al carro”.
La tecnologia ja està preparada per tancar el cercle. La
pregunta és si ho estem els professionals de la publicitat.
Jordi de Miquel és vicedegà del Col·legi de Publicitaris
i Relacions Públiques de Catalunya i president
de The Colours Box

“

La publicitat no té
més remei que

reformular –ara sí–
els seus missatges.

Ja no val fer espots
com als anys

“

de
Miquel
Afegir al carro

vuitanta o que els
bàners siguin

adaptacions de

l’anunci de premsa.
Ara la clau serà

jugar amb totes les
pantalles
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Publicitat 3.0,
la que va més enllà...
És ben cert que avui dia estem vivint un
context molt voluble, i el constant avenç
tecnològic ens condiciona dia a dia com a
publicitaris, fent-nos adaptar als nous
suports i canals.
El missatge en publicitat pot ser sempre el mateix, però avui dia el que ha canviat no és el QUÈ, sinó el COM. Com
arribem...? A través de què?, i com ho hem
de fer perquè el missatge arribi amb èxit?

EL QUE DE VERITAT ES BUSCA
I NECESSITEM
A causa de tots aquests canvis socials, les
noves tendències en màrqueting ja estan
creant i perfeccionant una publicitat cada
vegada més emocional, personalitzada i
ajustada a la mesura de les necessitats particulars de cada usuari.
El que vol la gent és rebre publicitat i
informació cada vegada més rellevant, en
el moment i en el lloc adequats.
Per aquest motiu, empreses, gabinets
de comunicació, creatius i agències, han de
moure fitxa i trencar amb els esquemes
que precedeixen la comunicació per tal de
ser conscients de la situació i les necessitats
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reals i així poder oferir el que de veritat es
busca: transmetre el missatge de manera
que s’aconsegueixi la fidelització dels
clients a la vegada que una millora del
negoci i les empreses.
“El qui pot canviar els seus pensaments, pot canviar el seu destí”.
– Stephen Crane –.
La publicitat que connecta amb el consumidor ja no està únicament a la televisió,
al diari o la radio; la publicitat 3.0, la publicitat d’ara, està en els smartphones que
tenim a la butxaca, al portàtil amb el qual
treballem o a la tauleta que portem sempre a sobre.
Per aquest mateix motiu, extraiem
aquesta conclusió: a nous canals, noves
maneres de comunicar.
La informació ha de passar a ser més
precisa, concisa i impactant; ja que els nous
dispositius ens limiten molt quant a contingut publicitari en comparació amb un
altre mitjà com seria la televisió.
Per aquesta mateixa raó, com la publicitat no pot explotar-se al 100%, per les
limitacions dels dispositius, ha d’anar lligada de la relació. La clau és crear un vincle

mitjançant la interacció amb els usuraris,
sobretot en les xarxes socials. Aquesta és la
publicitat que funciona i que tots volem.

EL NOSTRE PRESENT
La Publicitat 3.0 es basa en una dinàmica
diferent d’actuació, més horitzontal; on les
marques, com ja hem dit, no gaudeixen
d’espais propis per comunicar, es veuen
obligades a participar com ho fan els
usuaris comuns. Així doncs, la relació
marca-consumidor és de tu a tu.
Aquesta interacció a través de xarxes
socials permet a la marca guanyar personalitat i proximitat. Avui en dia, les marques
s’han de comportar com les persones.
Es comparteixen moments amb la
marca i això genera una experiència que
desemboca en un vincle. Però no és tan
fàcil. Sempre s’ha de buscar una experiència positiva perquè una de negativa pot
perjudicar-nos.
Un gest tan senzill com és parlar amb el
públic de manera real i directa a través
d’aquests nous canals es converteix amb
un gest molt poderós.
D’aquesta manera, queda completa-

ment allunyada la idea de “massa o públics” com a conjunt de receptors passius.
Per tant, es crea una nova manera de fer
publicitat on aquests no només interactuen amb la marca sinó que molts cops la
marca fa protagonista als seus usuaris, els
fa partícips en activitats i compta amb el
seu suport per generar nous missatges.
Hem de conèixer els usuraris i fer-los
nostres, i per a això l’eina perfecta són les
xarxes.
Les experiències compartides allí i
l’opinió de productes i serveis ajuden a
dibuixar el perfil del target i així també
poder crear millors campanyes i estratègies.

MÉS SOCIAL
La Publicitat 3.0 també es coneix com a
‘Publicitat Social’, atès que les marques
volen cridar l’atenció de consumidors
amb una comunicació que transmeti les
seves finalitats com a marca socialment
responsable.
I és que en un mercat amb una saturació d’oferta, la qualitat i el preu ja no
ho són tot; els consumidors d’avui trien
productes i empreses que satisfan les
seves necessitats més profundes d’autorealització. Per aquest motiu, les marques
han de crear productes, serveis i cultures
corporatives que respectin i reflecteixin
les del consumidor.
La Publicitat 3.0 és una publicitat
social i educativa que ha d’oferir molt més
que un simple producte. Cal fer una mica
més i alguna cosa diferent del que sempre
s’ha fet. Ha de crear relació amb el consumidor anant més enllà.

ARA O MAI
La Publicitat 3.0 és molt més que proporcionar l’usuari un accés ràpid,
immediat i en temps real a una experiència directa amb la marca a través
de suports digitals.
Té la possibilitat de fer guanyar credibilitat i posicionament a la marca fidelitzant als usuaris amb bons records i experiències.
Ha de ser compresa amb un criteri
basat en l’organització i la comunicació, ja que la marca ha de tenir la seva
identitat molt ben definida per transmetre-la de la manera correcta i sempre amb prudència.

Un vincle fort, emotiu i ben definit és
molt més poderós que qualsevol altra
cosa.
La Publicitat 3.0 és una publicitat
interactiva que es basa en Internet però
sense perdre mai els conceptes tradicionals com és el de la identitat.
Ja fa uns anys es deia: si no estàs a
Internet, estàs mort (com a marca).
Segueix sent cert, però ja no és suficient
amb estar present en el món online. Avui
en dia gaudim de dispositius de comunicació intel·ligents que, no només ens permeten ser allà, sinó aprofitar el temps que
hi estem.
La publicitat, més ben dit els publicitaris, hem de saber vincular afectivament
les marques amb els consumidors a
través d’aquests nous mitjans que, si s’utilitzen bé, permeten donar més vida a la
marca i enamorar els usuaris.
Independentment, però, hem de
tenir present que la publicitat tradicional
continua sent l’essència de la comunicació i per a moltes marques encara és
l’element més important per crear la seva
imatge.
Sabem que, ara per ara, el nostre
present com a professionals de la comunicació és la combinació de la Publicitat de
sempre amb la Publicitat 3.0, la qual complementa de manera excel·lent els nous
models de negoci i s’adapta al context
social que ens envolta.
Però com ja es veu i estem experimentant, res és etern. La societat va
evolucionant i va avançant a una velocitat
vertiginosa a la qual tots ens hem d’adaptar i seguir el ritme.
La publicitat tradicional, encara rellevant, ha d’estar sostinguda per totes
aquestes noves tècniques o mecanismes.
Com a publicitaris tenim l’obligació de
seguir aquests nous camins que se’ns presenten i, amb la nostra feina, continuar
ajustant les noves necessitats de les marques al nou context.
“Si volem que tot segueixi com
està, és necessari que tot canviï”.
–Giuseppe Tomasi di Lampedusa–. El
Gatopardo.
Si estimem la nostra professió, hem
d’aprendre a ser conscients del que ens
envolta, no tancar-nos en banda i mirar
més enllà amb la creativitat que ens caracteritza com a publicitaris.

Els publicitaris
hem de saber
vincular les
marques amb
els consumidors
a través dels
nous suports
digitals, els
quals permeten
enamorar
els usuaris
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Festa d’Estiu
2015
El proper 16 de juliol celebrarem una nova edició de la Festa d’Estiu que
organitza anualment el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya.
La Festa d’Estiu ens brinda l’oportunitat de trobar-nos amb els nostres
col·legiats, amb els professionals del sector i, durant una tarda, viure una
Festa en la que hi ha discursos, reconeixements, sortejos i per damunt de
tot molta complicitat entre els assistents.
Un any més volem gaudir de tot això i és per aquest motiu que un cop
més convoquem la Festa d’Estiu.
Esperem a col·legiats i a no col·legiats, als directius i als becaris, als de
comptes i als creatius, als empresaris i als autònoms, als d’agència i als d’anunciant. Tots hi esteu convidats.

Dijous, 16 de juliol de 2015 a les 19 h.
Antiga Fàbrica Estrella Damm.
L’aforament és limitat. Cal inscripció prèvia.
PREMIS IMPACTE
En el transcurs de la Festa d’Estiu s’atorguen els Premis Impacte del
Col·legi. Són uns guardons que tenen com a objectiu reconèixer aquelles
accions de comunicació que més impacte i ressò han tingut a la societat
catalana en el transcurs del darrer any.
Les candidatures que opten als Premis arriben a través de propostes
que ens fan arribar col·legiats i professionals del sector. Tan poden ser
campanyes que hagin fet per a algun client o bé campanyes que creuen
que poden optar al Premi.
En la primera edició, les campanyes que van resultar guanyadores van
ser “La Via Catalana” organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, la
campanya de Caprabo “Hola lliurecomprador” i en tercer lloc el Banc de
Sabadell per la campanya “Converses sobre el futur”.
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El Col·legi organitza activitats que permeten una relació
amb els companys de professió en un espai fora del
purament professional.

director d’Advertis, que va mostrar la situació actual de
les agències i del rol del publicitari respecte l’e-commerce i el negoci on-line de les marques. També ens ha
acompanyat Pere Navalles, director de Navalles, SL., en
aquest cas per oferir-nos una interessant xerrada sobre
el neuromàrqueting.

#DinarsTendencia
a El Principal

És l’activitat organitzada pel Col·legi que ens dóna l’oportunitat de dinar amb una personalitat rellevant per escoltar
de primera mà la seva visió sobre diferents temes d’actualitat i la tendència en el seu sector.
Han passat per aquests dinars, entre d’altres, Màrius
Carol, director de La Vanguardia, el Magistrat-Jutge Elpidio
José Silva, el Comissari de la commemoració del
Tricentenari, Miquel Calçada o el periodista Antoni Bassas.

Pere Navalles, en la xerrada sobre neuromàrqueting.

Sopars literaris

Oportunitat per als amants de la lectura de compartir
taula amb autors literaris que expliquen el seu procés
creatiu i ens ajuden a entendre millor la seva obra.
Ens han acompanyat autors com Juan Francisco
Julian Ibáñez, autor de Bogavante con ligueros; Pedro L.
Yúfera, autor del llibre El Milagro de las Abejas, o M.R.
Tornadijo, autor de Dalí corpore bis sepulto.

#DinarsTendencia amb Màrius Carol

Xerrades-Networking
al Sagardi

Perfecta combinació de coneixement, networking, tapes i vi.
Professionals experts en la matèria ofereixen xerrades gratuïtes sobre diferents temes d’actualitat.
Han passat pel Sagardi Pepe Tomé, soci director de
Zinkdo, per parlar sobre la Monitorització dels espais digitals –monitorar marques en espais digitals–; Xavier Folguera,

Sopar literari amb Juan Francisco Julian Ibáñez
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El Col·legi, en col·laboració amb Barcelona Activa, va
celebrar la Setmana de la Comunicació i Emprenedoria
2015 amb l’objectiu d’apropar les actuals tendències
en comunicació a nous professionals del sector, emprenedors i empreses.
Durant quatre dies es van realitzar diferents xerrades sobre la comunicació d’avui en dia.

Jornada de Relacions
Públiques: Nou repte en

la comunicació corporativa

Jornada de Planificació
de Mitjans:

La digitalització i la relació entre
els mitjans i els consumidors

Thais Ivern, consellera delegada d’Impact Media; David
Lahoz, Head of Digital Carat; Àlex Marquina, director de
mitjans digitals de la CCMA i Enric Sierra, sotsdirector de la
Vanguardia, van ser els ponents.

La irrupció de la immediatesa informativa davant de la
consolidació dels mitjans de comunicació digitals.

D’esquerra a dreta:
Enric Sierra, sotsdirector de lavanguardia.com; Marc Puig, director de
comunicació de l'Ajuntament de Barcelona; Ton del Pozo, degà del Col·legi;
Oscar Iniesta, vocal del Col·legi; Ana Fernández, assessora de comunicació
corporativa; Juan Garcia, editor d’Economia Digital.

Jornada de Publicitat:
Del Storytelling
al Branded Content

Xerrada moderada per Jordi de Miquel i que va
comptar amb Àlex Martínez, director creatiu de JWT,
i Eduard Farran, director creatiu d’Stragonoff.

D’esquerra a dreta:
Alex Martínez, director general creatiu de JWT; Jordi de Miquel, vicedegà de
Publicitat del Col·legi; Eduard Farran, director creatiu executiu d’Stragonoff.
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D’esquerra a dreta
Carolina López Nicolau, vicedegana de Relacions Públiques del Col·legi;
Ferdi Boloix, secretari del Col·legi; Thais Ivern, consellera delegada a Impact
Media; David Lahoz, head of digital a Carat Barcelona; Ton del Pozo, degà del
Col·legi; Àlex Marquina, director comercial de mitjans digitals de la CCMA.

Jornada digital:

Oportunitats i amenaces
de la nova publicitat social

Aquesta conferència va repassar els avantatges i inconvenients de la publicitat a les xarxes socials com ara Twitter,
Facebook, Linkedin o Youtube.

D’esquerra a dreta:
Sofia Mayoral, marketing digital director a Banc Sabadell; Ton del Pozo, degà
del Col·legi; Francesc Grau, vocal del Col·legi; Cristina Rius, social media
a Stradivarius; Víctor Puig, soci director de Zinkdo, Sergi Garcia, social media
strategist a Grupo LEWIS PR; Marc Elena, CEO d’Adsmurai

A la seu de la Universitat Oberta de Catalunya va tenir lloc
l’acte de lliurament del VI Premi Prat Gaballí de foment de la
recerca en publicitat i relacions públiques a les doctores
Silvia Sivera i Elisenda Estanyol.
Els encarregats d’entregar aquest premi van ser el Dr.
Josep A. Planell Estany, rector de la Universitat Oberta de
Catalunya, i el Sr. Ton del Pozo, degà del Col·legi de
Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. El Dr. Ferran
Lalueza, director dels Estudis de Ciències de la Informació i
de la Comunicació va donar la benvinguda als assistents i va
conduir l’acte.
Després que el Dr. Lalueza donés la benvinguda, el degà
del Col·legi va agrair la seva presència a tots els assistents i
també la tasca exercida pels membres del jurat del premi. La
Dra. Silvia Sivera, va parlar sobre el concepte del rumor en
el seu treball: Marketing viral: claves creativas de la viralidad
publicitaria.
En el seu discurs va destacar: “Rebre el reconeixement
del col·legi professional al qual pertanyo és, per a mi, el
millor dels premis. I encara més, quan aquest col·legi està
representat per un jurat d’una solvència i prestigis professionals indiscutibles. Saben com és de difícil tenir idees, vendreles i fer-les realitat.”
Tot seguit la Dra. Elisenda Estanyol, va agrair a “tots els

Dr. Josep A. Planell Estany, rector de la Universitat Oberta de Catalunya,
entregant a la Dra. Silvia Sivera el VI Premi Prat Gaballí en l’àmbit de
Publicitat.

Sr. Ton del Pozo, degà del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya, entregant a la Dra. Elisenda Estanyol el VI Premi Prat Gaballí en
l’àmbit de Relacions Públiques.

professionals de les relacions públiques que van accedir a
ser entrevistats, tots ells directius amb agendes molt plenes
però que van obrir-me les portes a conèixer com s’organitzen internament i com gestionen les seves agències”.
En el seu treball Percepció i gestió de la Creativitat en les
empreses consultores de comunicació i relacions públiques,
remarca el paper que juga aquest element, el qual és molt
més important del que es pensa.
També es va fer referència al Dr. Victor Curto pel seu
accèssit en publicitat amb el treball: Escenarios de la publicidad institucional. Definición, contextualización, historia y
operativa de la publicidad de las administraciones públicas.
Després de la intervenció de les guanyadores i el lliurament dels premis, el Rector de la Universitat Oberta de
Catalunya, Dr. Josep A. Planell Estany va concloure l’acte. Tot
seguit es va oferir una copa de cava.
El Premi Prat Gaballí té com a objectiu contribuir a l’apropament entre l’àmbit acadèmic de la disciplina i l’àmbit
professional i, d’aquesta manera, afavorir la incorporació de
la recerca universitària a la realitat professional. A tal efecte
es premia aquella tesi doctoral o treball final de doctorat
(tesina o assimilables) que contribueixi d’una manera més
clara al progrés de la professió publicitària o de relacions
públiques.

Formar part del Col·legi té els seus avantatges
Et donem

10 raons per col·legiar-te

Participació: Formaràs part activa del nostre sector juntament amb més de 1.000 reconeguts professionals.
Formació: Estaràs al dia participant en més de 20 cursos i
xerrades a l’any gratuïtes.
Networking: Tindràs oportunitats de negoci i contacte
amb companys del sector.
Borsa de Treball: Podràs optar a ofertes periòdiques del
que demana el sector.
Registre campanyes: Podràs registrar els teus projectes
per protegir la teva creativitat i know-how.

Responsabilitat civil: Disposaràs d’una assegurança de
responsabilitat civil en condicions exclusives.
Relacions Institucionals: Et beneficiaràs de les relacions
que tenim amb entitats públiques i privades del sector.
Avantatges i descomptes: Gaudiràs de condicions especials en serveis d’assessorament professional: legal, personal i coaching.
Biblioteca especialitzada en el sector: Podràs consultar
els últims llibres i publicacions especialitzades a la biblioteca que està disponible a HUB Centre de Disseny.
www.comunicacio21.cat · C21_41

Ricard
No hi ha normalització sense repetició.
L’habitud passa a convertir-se en dictadura inconscient de la normalitat aberrant,
una anormalitat que esdevé invisible, i
irreversible. D’això parlava George Orwell
a 1984, i també s’hi referia des de la vessant literària en el seu magníﬁc assaig En
el ventre de la balena. Pensar en Orwell és
veure una pantalla gegant, que avui no és
altra que la televisió, amb el paper que
aquesta juga en el poder econòmic i polític sobre la societat i, per al cas que m’ocupa, en la construcció dels candidats
polítics.
Pensem en l’acte rutinari i automàtic
d’encendre el televisor. Abans d’entrar en
matèria ja tenim la primera repetició. I
vegem la segona: s’encén l’aparell i hi
veiem unes cares il·luminades i noves de
candidats nous, demà menys nous i d’aquí a uns dies cares familiars. Poden no
agradar a l’opinió pública, però són les
cares conegudes. No en coneix d’altres.
Fet i fet, a la pantalla no hi ha cares enemigues, perquè totes són susceptibles de
ser amigues d’una part de l’electorat,
molt més que les cares potencialment
amigues però a la praxi inexistents pel fet
de no aparèixer a la pantalla, sent cares
sense possibilitats de ser votades massivament. La televisió, doncs, embelleix les
cares pel mer fet que se sap que existeixen a còpia d’emissions. Aneu a les urnes,
veureu tot de paperetes, però no coneixereu els candidats dels partits invisibles,
aquells que no veieu a la tele. No veureu
les seves paperetes. No els podeu votar
responsablement perquè no els coneixeu,
i encara menys no els podrà votar el ciutadà irresponsable, aquell que amb sort
arriba a analfabet funcional: la immensa
majoria. Molt pocs ciutadans podran,
doncs, votar responsablement els candidats invisibles, i es votarà irresponsablement els candidats visibles, televisius, jutjats per l’elector des de l’abducció per
repetició visual.
Les cares televisives parlen, però no
són escoltades. No importa el que diguin,
només cal no cridar l’atenció, no semblar

C21_42 · www.comunicacio21.cat

agressiu. La veu també com a imatge.
L’opinió pública no tolera allò que considera agressivitat. El ciutadà mitjà desitja
un to oral letàrgic que associa estúpidament amb la bona educació i la saviesa. La
realitat del gruix de l’opinió pública és
agressiva, i no volen agressivitat en els
candidats. El ramat creu el que vol creure,
no se l’ha de convèncer de res, només vol
que el seu pastor no s’assembli al ramat,
que per això és ramat. Manar implica pensar, i manar sempre és més difícil que
obeir, per això el ramat no vol deixar de
ser-ho. Per què humanitzar-se quan es viu
còmodament en l’animalitat homínida?
En el cas català hi ha un tercer aspecte de repetició sobre la psique del poble:
la multiplicitat de canals televisius aliens
(espanyols) introduïts a casa i en un marc
estatal (espanyol) aliè. La insistència aliena es multiplica perquè les tertúlies espanyoles amb cares espanyoles es multipliquen, i així el seu prestigi es potencia als
ulls del ciutadà català. És un torrent de
rentat de cervell espanyol on la minoria
mediàtica catalana perd. La massa catalana no prestigia el cavall perdedor, sinó el
guanyador, per més que aquest sigui qui
la perpetua en la misèria nacional; la víctima catalana s’enlluerna amb el seu botxí
espanyol, per més que aquest sigui un
estat tronat, patètic, internacionalment
insigniﬁcant. I l’abducció es produeix
també entre la majoria dels declarats
independentistes. Però no la reconeixen.
La força de la quantitat superior de canals
espanyols (un espanyolisme estalviable,
però tanmateix abundant en els estúpidament masoquistes mitjans catalans), més
la seva repetició televisiva, no només
obnubila el poble català sinó també la
política catalana. I no és només per la
voluntat immobilista d’aquesta de perpetuar-se mesquinament en l’anomenat
autonomisme, sinó també pel mateix
aclaparament mental mediàtic que
enquista el cervell del català mitjà en l’espanyolitat.
Ricard Biel és escriptor
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Biel
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