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ENTREVISTA Alberto Cáceres, director general de Clear Channel España

“Compri’s una entrada
en una marquesina”
Sergio Heredia

L
a imatge recupera mo-
ments de la inevitable
Blade runner. Naus que
sobrevolen les ciutats i
aterren darrere la can-

tonada. Joguines que prenen
vida. Enormes neons publici-
taris que interactuen amb els
ciutadans. Clear Channel Es-
paña ha recollit el guant:
aquests neons publicitaris ja
abunden a San Francisco i a
Londres, i podrien prendre for-
ma a Catalunya ben aviat, pot-
ser al segon semestre de l’any
vinent. “Les dates no estan tan-
cades, però el projecte avança
de pressa”, diu Alberto Cáceres
(Madrid, 44 anys), director ge-
neral de la companyia a Espa-
nya, una empresa de comuni-
cació especialitzada en la co-
municació exterior –“que no
publicitat”, apunta– amb pre-
sència a 34 països, més de
20.000 empleats i un volum de
facturació superior als 6.000
milions d’euros anuals.

Per què la vull, una marquesina
intel·ligent?
És un projecte de Smart Cities
(congrés que aplega experts per
fer de la ciutat un lloc més con-
fortable, ecològic i intel·ligent):
vostè arribarà a la parada d’au-
tobús, acostarà elmòbil a la pan-
talla de la marquesina, s’hi con-
nectarà i es podrà comprar un
bitllet d’avió o una entrada per
al cinema.

Em val qualsevol mòbil?
Bé, ha de tenir tecnologia NFC
(Near Field Communication),
un sistema que tenen la majoria
de smartphones, però els iPho-
ne no.

Per què vull treure un bitllet en
una marquesina, si ja ho puc fer
amb la tauleta o amb qualsevol
smartphone?
La connectivitat del nostre sis-
tema és molt millor. A més, és
gratuïta. I aquest detall, per a
un turista, és bàsic: no tots es-
tan disposats a activar el roa-
ming o a pagar per una conne-
xió internacional...

El projecte funciona a San Fran-
cisco i a Londres. Quan arribarà a
Catalunya?
S’hi està treballant des de fa un
any. Ho fa Aloha, una empresa

instal·lada a Mataró, juntament
amb el Centre Tecnològic deMa-
taró, el Tecnocampus i l’ajunta-
ment deMataró. El finança el Pla
Avanza delMinisteri d’Indústria,
Energia i Turisme: 600.000 eu-
ros. El disseny exigeix dos anys, i
per tant podria prendre vida a fi-
nals de l’any que ve.

A Mataró?
D’entrada allà. Després ja ho
veurem.

A Barcelona els coneixen bé: Clear
Channel és el pare del bícing.
I no només això. Treballem en
un altre projecte. Aquest any,
tant a Londres com a Barcelona
engegarem la tecnologia Contact
Less. Al Regne Unit es farà sobre
10.000 suports del mobiliari
urbà. A Barcelona, en estacions
de bícing.

¿...?
A les estacions de bícing ja ho
pot veure: es tracta d’una etique-
ta al pal. Si l’usuari hi acosta el
mòbil (també amb tecnologia
NFC) pot accedir als continguts
que vulgui, com a les marquesi-
nes de Mataró. Ara per ara, no
funciona a tots els pals. Funciona-
rà al juny.

Per què li agrada tant, tot això, a
Barcelona?
Recordi que és la capital del Mo-
bile World Congress.

Parlarem amb els cartells publicita-
ris, algun dia?
Fins ara hem instal·lat 28 grans
pantalles Led a Espanya, vuit de
les quals a Catalunya. Ocupen
més de 60m2! I també hem col·lo-
cat 200 pantalles intel·ligents
més en 16 centres comercials. I la
idea és clara: emeten anuncis se-
gons el moment i el lloc. Interac-
tuen amb qui passa per davant.

Com a la televisió? Fan molts anun-
cis de joguines, per Nadal...
Inclouen reconeixement facial
de les persones. Si és un home se
li dóna un missatge, i si és una
dona un altre. Vam llançar l’úl-
tim single deMadonna a totes les
pantalles Led de Clear Channel
arreu del món, Give me all your
loving. En la història de la mú-
sica, cap cançó no havia arribat
més de pressa al número 1 a
iTunes.

ESTACIONS DE BÍCING

“Una etiqueta al pal
de la parada de bícing
també permetrà accedir
a continguts del mòbil”

CARTELLS INTEL·LIGENTS

“Tenim pantalles de
reconeixement facial
que canvien d’anunci
si és home o dona”

“Hem instal·lat 200 pantalles intel·ligents en
16 centres comercials d’Espanya. Així s’emeten anuncis
segons el moment i el lloc. Vam llançar l’últim single
de Madonna a totes les pantalles led de Clear Channel
d’arreu del món. Cap cançó no havia arribat mai tan
de pressa al número 1 a iTunes”

Alberto Cáceres en un hotel de Barcelona, aquesta setmana MANÉ ESPINOSA


